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 كلمة السید رئیس اللجنة العلمیة للملتقى

 .بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .الحمد هللا رب العالمیـن، والصالة والسالم علـى سیدنا وموالنا محمد بن عبد اهللا سید المرسلین، وآلـه وصحبه إلـى یوم الدین

 .السید الفاضل المحترم والي والیة بسكرة        -
 .السید الفاضل المحترم مدیر جامعة محمد خیضر بسكرة        -
 .السادة األفاضل نواب مدیر جامعة محمد خیضر بسكرة        -
 .السید الفاضل المحترم عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة        -
 .السادة األفاضل نواب عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة        -
 .السادة األفاضل رؤساء األقسام        -
 .السادة األساتذة األفاضل        -
 .السادة األفاضل أعضاء أسرة اإلعالم        -
 .السادة الضیوف الكرام        -
 .أبنائي الطلبة        -

الســالم علیكــم ورحمــة اهللا تعــالى وبركاتــه، وأرحــب بكــم باســم اللجنــة العلمیــة للملتقــى الرابــع للســیمیاء : أحییكــم جمیعــا بتحیــة اإلســالم فــأقول
 .والنص األدبي، متمنیا لكم مقاما طیبا، وأعماال مكللة بالفائدة والنجاح

 .وأعبر لجمعكم الكریم عن سعادتنا الغامرة وشكرنا الجزیل على تشریفكم ملتقانا هذا بحضوركم الممیز
وأعرب عن حبنا العمیق الراسخ لكم ولكل من سـاهم ویســاهم فـي نشـر العلـم والمعرفـة وبنـاء صرح مجید للثقافـة، مشــید علـى أســس الحـوار 

 . العلمي الهادف، مدعوم بتبادل الخبرات والتجارب، متألق بالتجدید واإلبداع، مرتبط بالهویة والجذور

ورأت أن  ٢٠٠٦أیها السادة األفاضل شرعت اللجنة العلمیة للملتقى الرابــع للسـیمیاء والنـص األدبـي فـي اإلعــداد لـه ابتـداء مــن بدایـة السـنة 
یكون إضافة نوعیة تكمل الملتقیات الثالثــة الســابقة وال تكررهـا، وبعـد الدراسـة واستشـارة بعــض المختصــین والخـبراء تبلـورت محـاور الملتقـى 

 :في ثالثة عناصر
 .اآللیات اإلجرائیة للمنهج السیمیائي   -١
 .التقاطع والتوازي بین المنهج السیمیائي والمناهج األخرى   -٢
 .تحلیل نص شعري، أو نص نثري في ضوء المنهج السیمیائي   -٣

 .وتم اإلعالن عن الملتقى باالتصال بكل جامعات الوطن والمراكز الجامعیة عن طریق المراسلة
وصـلتنا مـن بــاحثین مـن مختلـف جامعـات الوطن ) ٤٦(أیها السادة األفاضل بلـغ عــدد المحاضـرات الــتي اسـتقبلناها سـتا وأربعین محاضـرة 

 .الكویت ولیبیا والمغرب ومحاضرتان من العراق: من خارج الوطن، من  محاضرات) ٠٥(ومن خارج الوطن، منها خمس 
ونحـن إذ نـذكر هــؤالء البــاحثین األجـالء ننــوه بفضـلهم، ونشـید بــذكرهم، ونشـكرهم علـى مشـاركتهم، ونزف لهــم السـالم آملیــن أن یصــل إلیهــم 

 .عطره وحرارته، ونأسف عظیم األسف على عدم حضورهم، ونأمل أن نسعد بلقائهم في مناسبات علمیة قریبة إن شاء اهللا
: هـــي) ١٧(مشــاركا یتوزعــون علــى ســبع عشــرة جامعــة ) ٤١(أیهــا الســادة األفاضــل بلــغ عــدد المشــاركین مــن داخــل الــوطن واحــدا وأربعیــن 

بسكرة، ورقلة، الوادي، قسنطینة، مسیلة، الطارف، جیجل، قالمة، سطیف، تبسة، عنابة، سوق أهراس، خنشلة، تلمسان، مسـتغانم، ســعیدة، 
 .وهران

وقد سعدنا بهذه المشاركة اإلیجابیة المكثفة، وأثلج صدورنا هذا االهتمام الفائق من نخبة من األساتذة الباحثین، وهذا الحـرص الشـدید على 
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 .المشاركة في ملتقانا الرابع للسیمیاء والنص األدبي
 . وانطالقا من هذا السلوك الحضاري المتمیز نتوجه لهم جمیعا بالتحیة الخالصة والتقدیر الكبیر واالحترام الكامل والعرفان الجمیل

 وحرصا منا على توفیر الوقت المنا

 .سب للباحث حین إلقاء المحاضرة كاملة ومناقشتها بعد ذلك مناقشة ایجابیة
 .وسعیا منا إلى تهیئة المناخ العلمي والظروف المالئمة إلنجاح الملتقى علمیا

واعتمــادا علــى العـدد الكثــیر مــن البـاحثین المشــاركین كــان ال بـد أن تحــدد اللجنــة العلمیـة للملتقــى عــدد المحاضـرات المقترحــة للمشـاركة بمــا 
 .یتناسب وزمن الملتقى والوقت الكافي المخصص لكل محاضرة

واسمحوا لي أیها السادة في هذا المقام أن أعتذر بحرارة باسم اللجنة العلمیة للملتقى إلــى كـل األسـاتذة البـاحثین الذین لـم تـدرج محاضـراتهم 
فــي هــذا الملتقــى، ونأســف لــذلك عظیــم األســف، ونأمــل أن یقبلــوا اعتــذارنا وأن یتفهمــوا األســباب الموضــوعیة الــتي دفعتنــا إلــى هــذا اإلجــراء، 

وأعــترف أمــامكم جمیعــا بــأن ســبب عــدم إدراج محاضــراتهم فــي هــذا . ونرجــو أن یبقــى حبــل الــود والتواصــل الثقــافي والعلمــي ممــدودا بیننــا
. الملتقـى ال یعــود إلــى أسـباب تتعلـق بقیمتهـا العلمیـة ومسـتواها الفكـري والجمالي، بقـدر مــا یتعلـق بأسـباب شكلیة وظروف خاصــة بــالملتقى

ولهذا السبب أكرر لهم اعتــذاري وأعـرب عن اعــتزازي بمشـاركتهم العلمیـة، وفـاعلیتهم فـي السـاحة الثقافیـة الجامعیـة، راجیا أن نسـتفید منهـم 
 .في فرص علمیة ولقاءات مستقبلیة عاجلة

أیها السادة األفاضل سجلت اللجة العلمیة للملتقى بغبطة وسعادة كل المحاضــرات الـتي وصلتها فــي سـجل خـاص ثـم شـرعت في تصـنیف 
 بهــذا اإلجــراء اتقــاء أول لهــا فاســتبعدت كــل المشــاركات الــتي اكتفــى أصــحابها بإرســال ملخــص للمحاضــرة فقــط دون النــص الكامــل، وقامــت

. لسلبیات وقعــت فــي الملتقیـات السـابقة حیـث یقـدم الملخـص ثـم تكـون المحاضــرة مختلفـة عنـه كـل االختـالف بــل قـد یتغـیر الموضــوع تمامــا
 .تقول اللجنة هذا بكل حب ومودة ودون غمز ألي باحث فعذرا لهذا اإلجراء

 :انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى دراسة بقیة المحاضرات واستبعدت ثالثة أصناف منها هي
محاضـرات طویلـة تسـتغرق وقتـا ال تسـتطیع اللجنــة أن تضــمنه لهـا فـي هـذا الملتقى، وهـي أبحــاث ذات فائدة عظیمــة دون شــك، ولكــن  -١

وانطالقــا مــن تجاربنــا فــي الملتقیــات الســابقة نجــد الباحــث مضــطرا فــي هــذا النــوع مــن المحاضــرات إلــى قــراءة الصــفحات األولــى ثــم یداهمــه 
الوقت فیلجأ إلى االختصار والتلخیص واالنتقـال بسـرعة فائقة مــن فكرة إلــى أخـرى فـال تتحقـق الفائدة وال یفهـم الموضـوع ال لشـيء إال ألنـه 

 .قدم بصورة متقطعة، وكنا نود لو قدمت المحاضرة للملتقى ملتزمة بالوقت والمحاور
نمــا ابتــدأ أصــحابها فــي كتابتهــا ولــم ینهوهــا وقــدموها إلــى لجنــة الملتقــى آملیــن أن  -٢ ٕ محاضــرات مختصــرة جــدا، وهــي لیســت ملخصــات، وا

 .یتموها ولكنهم لم یفعلوا، فبقیت عبارة عن بدایات
محاضــرات أخــرى ذات فائــدة كبــیرة فــي موضــوعها، ولكــن رأت اللجنــة أنهــا ال تنــدرج فــي محــاور الملتقــى، واســتعانت فــي إجرائهــا هــذا  -٣

 .ببعض الخبراء المختصین
خلصــت اللجنــة بعــد كــل هــذه الدراســة إلــى صــنف أخــیر مــن المحاضــرات تــراه یتماشــى ومــا ســطر للملتقــى الرابــع للســیمیاء والنــص األدبــي، 

 .محاضرة) ٢١(ویبلغ العدد واحدا وعشرین 
أیها السادة األفاضل یسعدني أن أنوه بمجهود زمالئي األساتذة أعضاء اللجنـة العلمیـة للملتقــى، وأشـكرهم علـى إخالصـهم وتفـانیهم وعملهــم 

 .الجدي الموضوعي، وأحیي كل من مد لنا ید العون والمساعدة
وأزف تحیــة خاصـة إلــى الســید رئیــس قسـم األدب العربــي األســتاذ الــدكتور مفقــودة صــالح الــذي كــان العقـل المـدبر والقلــب النــابض والعزیمــة 

 .الراسخة لكل عمل نقوم به، فلم یبخل علینا بعلمه ووقته وجهده إلى أن استوى الملتقى، فله منا وافر التقدیر واالحترام
لى أستاذنا الفاضل األستاذ الدكتور محمد خان عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنساني والعلوم االجتماعیة خالص الشكر وجمیل الثناء على  ٕ وا

 .رعایته السامیة للملتقى وتوجیهاته الرشیدة، ونحیي فیه إخالصه وجدیته وغیرته على الجامعة
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سیدي الفاضل مدیر جامعة محمــد خیضر بسـكرة األسـتاذ الـدكتور بلقاسـم سـالطنیة اسـمحوا لـي باســم اللجنـة العلمیـة للملتقـى أن أعـبر لكـم 
 .عن احترامنا وتقدیرنا وشكرنا على الدعم المادي والمعنوي الذي تلقیناه منكم ونتلقاه، وعلى رعایتكم النبیلة وتسییركم الرشید

ــذین سنســعد  ــم تـــدرج محاضــراتهم فـــي هــذا الملتقــى، وأهــنئ زمالئــي األســاتذة ال وفــي الختــام أكــرر اعتــذاري إلــى األســاتذة البــاحثین الــذین ل
 .باالستفادة مما سیقدمونه في محاضراتهم

 .وأجدد ترحیبي بكل الذین شرفونا بحضورهم، معترفا لهم بالفضل، متمنیا لهم مقاما طیبا وعمال مثمرا ناجحا
 .والسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته
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 كلمة السید عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  
  

لیـــس مـــن الیســـیر أن أســـتعید المناســـبة ألكتـــب الكلمـــة الـــتي ألقیتهـــا فـــي افتتـــاح ملتقانـــا هـــذا ؛ ذلـــك ألنـــي ارتجلتهـــا  
ین مـن أسـاتذة وطلبـة هــو الحـافز علــى صـیاغتها بتلـك  ، وكــان الموقـف الحافـل بــالملتقِ ً ، وأنشـأتها تلـك المناســبة إنشــاء ارتجـاًال

 .الكیفیة التي استمع إلیها الحاضرون
ـــى  ـــي عل ـــذي دأب أســـاتذة قســـم األدب العربـ ـــاب أعمـــال الملتقـــى ال ـــى تقـــدیم كتـ و مـــن األنســـب أن أحمـــل نفســـي عل

 ).٢٠٠٦(، والرابع هذه السنة ٢٠٠٤والثالث سنة  ٢٠٠٢والثاني سنة  ٢٠٠٠االحتفـاء به كل سنتـین، إذ كان األول سـنة 

، وتداولـــوا فیمــا بینهم عنـــاوین ١٩٩٩سـنة   فكرة تجول بأذهــان أســـاتذة القسـم " عقد ملتقى نقدي"لقد كانت مسألة           
غـایات وتدقـیق لها،  ْل ، مقصـودًا به اتســاع " السیمیاء"استقر أمرنا على عدة، وموضوعات شتى، وبعد تحدید لِ اختیارا ً واعیـــًا

 .تنــاول النصوص األدبـیة وتحلیلــها ونقدهــا تنشیطـًا للوسط الجامعي، الذي ینفتح على كثیر من المعارف العلمیة
مــن بیــن مصــطلحات عــدة كالســیمیائیة أوالســیمیولوجیا أو الســیمیوطیقا وغیرهــا، أو مــا " الســیمیاء"واخترنــا مصــطلح 

فظ العربي كالعالمــات أو العالمـیة، وفصلـنا فیها؛ إذ ال مشـاحة في المصطلح كما یقال   .یقابلــها من الّل
ــا     ضــنا فــي الملتقــى األول لألســس النظریــة للســیمیاء، وجارینــا ســبل الجــدل فــي هــذا وذاك، وانتهــى بنــ ّ كمــا أنَّنــا تعر

 .التطواف إلى وجــوب االكتفـاء بمـا طرح فــیه من نظریات، وتخـیص الملتقیــات الالحقة إلى المجاالت التطبیقیة
لـقد بــلغ قســم األدب العــربي أوج الوجــود الجـامعي، ووصـل إلـى مرحلـة الفتـــوَّة، وصــار یعـــدّ مـن األقسـام األولـى فـي          

الجامعة الجزائــریة، وذلك بمـا حقّقه من إنجازات علمـیة، تشدّ من أزره وتزید في عزیمـته، ومـن ذلـك خریجوه، العـاملون فیـه، 
ون رسائل الدكتوراه جال. وهم یعدّ ّ  .وتلك عزیمة الر

عـــت محاضـــرات هـــذا الملتقـــى، فكانـــت ثریـــة بمـــا طـــرح فیهـــا، واختـــص بعضـــها بـــالنص القرآنـــي وبعضـــها بالنـــص          ّ تنو
 .إلخ وهي جدیرة باالطالع واالهتمام...الشعري وغیرها بالنص السردي ،

، ولو كـان قـد وصـل إلـى أربـع طبعـــات، ألننـــا "السیمیاء والنص األدبي"مازلنا نعقد العزم على مواصلة عقد ملتقى          
 .االستمرار ما استمر اإلبــداع األدبي، وسندخل فیه تجدیدًا یرقى به من داخله، وال نحید عنه تبدیال  نرید له

وفــي ختــام هــذه الكلمــة الموجــزة ُأجــدِّد شــكري الجزیــل لألســــاتذة المشــاركین مــن جامعــات الــوطن، كمــا أتـــقدم بوافــر          
لـى الســـید رئـــیس القسم علـى  ٕ التقدیر إلى السید رئیس الجامعة على رعایته لهذا الملتقى، و عنایتـه به منـذ الملتقـى األول، وا

لى كل األساتذة العاملین بإخالص في القسم والكلـیة والجــامعة ٕ        .تفــانـیه في تحضــیره، ومواظبـته على عقده، وا

قنــا اهللا جمیعا لخدمة البحث، وتطویر الجامعة، واهللا من وراء * وّف
األستاذ                                                                                                    *القصد

 الدكتور محمد خــان
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 سیمیائیة الصورة في روایة " عابر سریر "

 ألحالم مستغانمي
   

عبد العالي بشیر: الدكتور
تلمسان  جامعة أبي بكر بلقاید

  
  

  
  

ي ( : "وفــي التنزیــل. جعــل لــه صــورة مجســمة:  صــوره: " ]١[یعطــي المعجــم الوســیط للصــورة التعریــف اآلتــي  :مفهــوم الصــورة.١ ــذِ َ الَّ ــو هُ
 ُ یم كِ حَ زِیزُ اْل َ ع َ اْل و الَّ هُ هَ ِإ َل ُ ال ِإ اء شَ َ فَ ی ْ ی امِ كَ حَ ْ َر ي األْ ْ فِ م كُ ُ ر وِّ َ ُص  ) .٦:آل عمران) (ی

نقـش صــورة األشـیاء أو األشــخاص : والتصــویر. رسمه على الورق أو الحائط ونحوهما بــالقلم أو بآلـة التصویر:  وصور الشيء أو الشخص
ــة التصــویر ــالقلم أو بآل الشــكل :  والصــورة. أخــذ صــور األشــیاء بالصــورة الشمســیة: والتصــویر الشمســي. علــى لــوح أو حــائط أو نحوهمــا ب

ك( "وفي التنزیل العزیز . والتمثال المجسم  َل دَ َ وَّاكَ فَع قَكَ فَسَ َل ي خَ كَ . الَّذِ َ ب كَّ َ َ ر اء ا شَ َ ٍة م َ ور  . )٨،٧:االنفطار) (فِي َأيِّ صُ
 :أنواع الصور. ٢
هــي الصـورة الفنیــة، البیضــاء أو الســوداء أو الملونـة ، ذات المضــمون : " لقـد عرفهــا الـدكتور محمـد أدهـم بقولـه :الصـورة الصـحفیة . ١. ٢

الحالي المهم الواضح والجذاب ، المعبرة وحدها أو مــع غیرهــا فـي صـدق وأمانـة وموضـوعیة ، وأغلـب األحــوال عــن األحـداث أو األشــخاص 
أو األنشطة أو األفكار أو القضـایا أو النصـوص والوثـائق ، أو المناســبات المختلفــة المتصــلة غالبــا بمـادة تحریریــة معینـة ، تنشـرها أو تكـون 
صالحة للنشر على صفحات جریدة أو مجلة أو توزعها وكاالت األنباء ، أو صور على سبیل التأكید والتوضـیح والتفسـیر والــدعم واإلضــافة 
ولفــت األنظــار وزیــادة االهتمــام والقابلیــة للقــراءة واإلمتــاع والمؤانســة ، وزیــادة التوزیــع وكمعلــم وركــیزة إخراجیــة والــتي تلتقطهــا عدســة مصــور 

بعد إعداد خاص، وتحصـل علیهـا بمعرفـة المحـرر أو الوكاالت أو مـن مصـور محــترف ، . بطریقة تعكس حسا فنیا اتصالیا وفهما لوظیفتها
إخباریـة أو تسـجیلیة وغالبــا مـا تكــون . أو حر أو من أحد الهواة أو نقال عن وسیلة نشر أخرى أو بواسطة من یتصل بموضوعها عن قـرب

ـــة أو ـــة أو وثائقی ، وقـــد تكـــون قدیمـــة متجـــددة األهمیـــة، تقـــدم بواســـطة أحـــد هـــذه المصـــادر أنفســـها ، أو بمعرفـــة مراكـــز تفســـیریة أو جمالی
 ]٢[. المعلومات ، أو أرشیف الصور الخاصة بوسیلة النشر أو دور المحفوظات والوثائق 

وهي غالبا ما تكـون . لقد جمع هذا التعریف كل العناصر التي تدخل في تشكیل الصورة الصحفیة كاللون والمصدر والنوع والهدف
و ویشترط فیها . متصلة بمادة تحریریة معینة صالحة للنشر على صفحات الجرائد والمجالت للفت األنظار وزیادة االهتمام والقابلیة للقراءة 

 :إلى األنواع اآلتیة  وتنقسم الصورة الصحفیة. أن تعبر بصدق وأمانة وموضوعیة عن أفكار وأحوال المصور الذي التقطها
ـــي :الصـــورة الفنیـــة الجمالیـــة        § دأبـــت الصـــحف والمجـــالت علـــى تخصـــیص مســـاحات لنشـــر الصـــور الفوتوغرافیـــة ذات الطـــابع الفن

ومن صفات هذه الصور عدم احتوائها على عنصري الخبرة واإلثارة ، إنما تكـون لمجـرد عـرض إبـداع المصـور الـذي یحمـل آلة . والجمالي 
وهـذا النوع مــن الصـور ال ینشـر على الصـفحات الـتي تتغلب  ]٣[.التصویر ویتصید اللقطات الجمیلة من الطبیعة أو من مشـاهدات الشـارع

 .علیها العادة الخبریة إلى في حاالت نادرة
وتتشــكل مــن عناصــر منتقــاة ، ومعالجــة وفــق . بكونهــا ذات اســتقاللیة بنیویــة" روالن بــارث " وتتمــیز الصــورة الفوتوغرافیــة حســب 

 ]٤[.المطلبین الجمالي واإلیدیولوجي الذین یعطیانها بعدا تضامنیا
ذا كانــت الصــورة الفوتوغرافیــة تمثــل الواقــع الحرفــي فإنهــا فــي الوقــت نفســه تخضــع هــذا الواقــع إلــى عملیــات التقلیــص ٕ ولكــن هــذا . وا
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إن االنتقال من الواقع إلى صورته الفوتوغرافیــة ال یسـتلزم حتمــا أن نقطـع : "یقول بارث في هذا الصدد . التقلیص ال یعني التحویل
 ]٥[".هذا الواقع إلى عناصر وأن نشكل من هذه العناصر عالمات تختلف مادیا عن الشيء الذي تقدمه للقراءة 

وهكـذا فإن قـراءة الصـورة الواحــدة . وتوحي الصورة الفوتوغرافیة بمجموعة من الدالالت ویبقى للقارئ اختیار أو إنتاج البعـض منهــا
بـارث " ألن تلـك القــراءات تظــل حسـب .ولكن اختالف القراءات ال یعني أن الصـورة تبقــى مفتوحــة إلى مـا ال نهایـة. یتعدد نظریا بتعدد القراء

وهكـــذا فالخطـــاب الرمـــزي  ]٦[.معـــارف لغویـــة ، أنتربولوجیـــة ، تجریبیـــة ، جمالیـــة: الصـــورة            مرتبطـــة بالمعـــارف المســـتثمرة فـــي  "
 .للصورة الفوتوغرافیة مشكل سلفا من قبل المجتمع والتاریخ والثقافة واللغة 

یــرى المتخصصــون فــي اإلعــالن أن الصــورة تعــادل ألــف كلمــة ، وأن صــور األشــخاص تجــذب االنتبــاه أكــثر ممــا  :صــورة اإلعــالن       §
الصـور اإلعالنیــة أن یتقن عملیــة التصـویر ابتـداء مــن عملیــة اختیــار نـوع    ویتعین على المصور الذي یقوم بالتقـاط. تجذبه الصور األخرى

 ]٧[. الفلم ، وتحدید فتحة العدسة ، واستخدام اإلثارة التي تلعب دورا هاما في التأثیر في نفسیة القارئ والتفاعل معه

. خبر، وتنشر مع حـدیث صـحفي أو تصــریح سیاسـيوهي صورة نصفیة لشخص معین تعبر عن حدث ما أو : الصورة الشخصیة       §
تتـالءم مــع  –الـذي التقطــت لـه الصورة  –ویخضع هذا النوع من الصور للفحص ، بحیث یحرص ملتقطها على أن تكون مالمح الشـخص 

 .مضمون الخبر أو الحور أو التحقیق
یق الصـحفي       § یقـوم الصــحفیون بــإجراء تحقیقـات حـول بعـض الموضـوعات الجـدیرة بتسـلیط الضـوء علیهـا ، وغالبـا ما    :صورة التحق

 .یرفقون تحقیقاتهم بصور تكون بمثابة الدلیل القاطع على ما هو مكتوب ضمن التحقیق
وهذا النوع من الصــور یعطـي القــارئ متممـات للخبـر . تمثل هذه الصورة حدث وقع في مكان معین وزمن معینین :الصورة الخبریة       §

 .وال یجعله یستفسر عن صحة ما ورد في الخبر من معلومات
أصبحت تحظى باالهتمام المتزاید یوما بعد یوم في   على العموم تعد الصورة الفوتوغرافیة وسیلة فعالة من وسائل اإلعالم الحدیث ، ولذلك

 . الصحافة والسینما والتلفزیون

هــــو عمــــل توجهــــه االنفعـــاالت واألحاســــیس ، .إن فــــن الرســــم والتصــــویر فــــي العصــــر الحــــدیث ):اللوحــــة الفنیــــة ( الصــــورة الفنیــــة  ٢. ٢
فهـو فـي حقیقــة األمــر عملیة نفســیة مثـیرة . والمتناقضات الصارخة واالحباطات الذاتیة واألحداث التي عاشها الفنان ولـم یتمكـن من هضـمها

 .تنعكس في اإلنتاج المعروض في القاعات والمتاحف العالمیة
ألن العبقریة في أصـلها هـي العودة اإلرادیـة " إن دراسة أي لوحة فنیة یتطلـب مــن الناقـد العـودة إلــى حیـاة الرسـام ال سـیما طفولتــه 

 ]٨[.إلى الطفولة كما یقول بودلیر
أحالم " انطالقا من هذه المعطیات النظریة سنسعى في هذه الدراسة إلى فحص بعض الصور الفوتوغرافیة و اللوحات الفنیة التي وظفتها 

 .في روایتها" مستغانمي 
  
 :الصورة األولى 

  
  
 . ألتقطها لطفل وكلبه  صحافیة  هو خالد المصور الذي سفر إلى باریس الستالم الجائزة عن أحسن صور ة : المرسل 

 .الطفل البائس وجثة الكلب   :عنوان الصورة 

  
 الطفل البائس وجثة الكلب
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آلة تصویر عادیة ألن المصور في مثل هذه الظروف ال یحتاج إلى آلة تصویر فائقة الدقة ، بقدر حاجته إلى مشهد : وسیلة التصویر
 .ما دام بصدد توثیق األحاسیس. ال یحتاج أیضا إلى تقنیات متقدمة في انتقاء األلوان ، بل إلى فیلم باألسود واألبیض . دامع

. التي لم تستیقظ من كابوسها ، وبقیت مذهولة أمام موتاها"  بن طلحة" التقط المصور هذه الصورة من قریة : طریقة التقاط الصورة
وهي تعبر عن صخب الدمار في صمته ، ودموع الناجین في . ٣٢نجا من الموت بأعجوبة ص   والصورة تعكس حالة طفل جزائري بائس

 .خرسهم النهائي
وتعتبر . ونشرت على صفحة إحدى الصحف الوطنیة "  بن طلحة" التقطت هذه الصورة أثناء مذبحة  : تاریخ الصورة وظروف إیداعها

 . من أهم الصور التي عرضت فظاعة وبشاعة عمل اإلرهابیین

سیاسي ألنها عكست الوضع الخطیر الذي آلت إلیه البالد في تلك الفترة . ذات بعد سیاسي واجتماعي،  صورة فوتوغرافیة :نوع الصورة
 .واجتماعي ألنها صورت حالة بعض األفراد الذین فقدوا أهلهم وأقاربهم في عهد اإلرهاب. العصیبة من تاریخ الجزائر

. مشهد الطفل الجالس وهو یضم ركبتیه الصغیرتین إلى صدره ، وقد أطبق الصمت على فمه: تحمل الصورة مشهدین :محاور الصورة
 . الذي سممه المجرمون لیضمنوا عدم نباحهومشهد جثة الكلب

  :أسباب التقاط الصورة
وقد لقیت إعجاب النقاد المهتمین " .  بن طلحة"              التقطت هذه الصورة الفوتوغرافیة أثناء ولوج اإلرهابیین إلى قریة       §

والصورة في حد ذاتها هي . صورة لتلك السنة ، وقد نال صاحبها الجائزة العالمیة بتقییم ودراسة الصور الصحفیة ، فاختاروها كأحسن 
 .األبریاء العزل  رسالة إعالمیة موجهة إلى الجماهیر ، والرأي العام العالمي لمعرفة ما اقترفه المجرمون في حق المواطنین

قریة بن طلحة " مرسل هذه الصورة هو صحافي جزائري حر محترف، انتقل إلى عین المكان للقیام بتحقیق صحفي حول مجازر        §
خدمات جلیلة  –ربما عن غیر قصد  –ولكنه في الوقت نفسه ، قدم . في تنویر الجماهیر  وهو بذلك یكون قد قام بدوره كصحافي" 

   .لإلرهابیین تمثلت في الترویج لجرائمهم البشعة

تم إرسال هذه الصورة في فترة التقاطها ، أي في صبیحة تلك اللیلة السوداء التي قتل فیها اإلرهابیون مجموعة من أفراد تلك  :اإلرسال
 . وقد نشرت هذه الصورة على صفحات إحدى الجرائد الوطنیة. القریة البائسة، وبعد دخول أفراد الجیش الوطني

. تمثل تأثیر هذه الصورة في الصدمة التي أحدثتها في صفوف المواطنین الجزائریین ، الذین لم یفهموا ما یقع في الجزائر بالضبط  :التأثیر
بل ولماذا لم یتدخل الجیش في الوقت المناسب لحمایة سكان هذه القریة، على الرغم من أن . ولماذا لجأ اإلرهابیون إلى قتل األبریاء 

 .اإلرهابیین بقوا فیها مدة طویلة
وهـذا النوع مـن الصــور كمـا قلنــا . تنتمـي الرســالة إلى الصورة الخبریـة ألنها تمثــل حـدث وقــع فـي مكــان وزمـن معینیــن: هویة الرسالة الفنیة

كمــا أن قــوة الصــورة تتضــح جلیــا فــي . یستفســر عــن صــحة مــا ورد فــي الخــبر مــن معلومــات  ســابقا مكمــل للخــبر ، بحیــث ال یجعــل القــارئ
فالعنصـران . العناصر التي دخلت في تشكیلها كالطفل الذي استند إلى الحائط ، وهو یضم ركبتیه إلى صدره ، وتوجد بالقرب منه جثة كلبه

كمـا أن الصورة عكسـت الحالـة النفسـیة لـذلك الطفل البـائس الــذي . یعكسان الحالة السائدة في القریة، والمتمثلة في الذعر والخـوف والدهشـة
 .   ویرمز الكلب في الصورة إلى الوفاء واإلخالص. فقد كل أفراد عائلته

یمكن تقسیم الصورة بخط عمودي واحد یقسمها إلى قسمین الجزء األیسر خاص بالطفل ، والجزء األیمن خاص  :سنن األشكال واأللوان
وتتحق الوحدة الجمالیة بانسجام اللونین األبیض واألسود وترابطهما ، بحیث یساعد هذا االنسجام والترابط في قراءة واضحة . بجثة الكلب

 .للصورة
 :وهي على النحو التالي  سندرس في هذه النقطة العناصر التي دخلت في تشكیل الصورة :السنن التشكیلیة

 .الحائط الذي استند علیه الطفل -
 .الطفل -
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 .جثة الكلب -
لیال ، وقتل كل من صادفوه في طریقهم بما في ذلك "  طلحة بن" وهذا التشكیل یوحي لنا بمعنى، وهو تمكن اإلرهاب من دخول قریة 

وقد ترتب عن هذا العمل الفظیع والشنیع تشرید سكان تلك القریة التي كانت تنعم بالهدوء والطمأنینة . الحیوانات التي لم تسلم من بطشهم 
 . ید اإلرهاب قبل أن تطالها 

  
 :تضم الصورة عدة عالمات بصریة تشكیلیة وقد تضمنت الدالالت اآلتیة :مجال البالغة والرمزیة في الصورة

 .تدل على الیتم والضیاع و الضعف والبؤس والبراءة واالنطواء  عالمة بصریة :الطفل       §
ولذلك سممه اإلرهابیون حتى یضمنوا عدم نباحه ، ویتسنى   عالمة بصریة تدل على الوفاء واإلخالص في المراقبة، :جثة الكلب       §

 . لهم الدخول إلى القریة بدون أن یشعر بهم أحد

وقـد تعــددت . كما قلنا سـابقا لقــد نشـرت هـذه الصـورة علــى صــفحات الجرائد ، وعلـى صـفحات اإلنترنـت:المعنى التقریري والمعنى التضمیني
 .القراءات والتفسیرات التي أعطیت لها 

ومن بین العناوین التي تصدرت . كتب الصحافیون الجزائریون عدة مقاالت باللغة العربیة والفرنسیة ینقدون فیها تلك الصورة:  نقد الصورة
 :هذه المقاالت نذكر البعض منها

 "  جثة كلب جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنسا" 

 .٣٦ص " فرنسا تفضل تكریم كالب الجزائر " 
ولكن إذا نظرنا إلى الصورة بطریقة . فالصحافة الجزائریة رأت أن فرنسا كرمت من خالل الصورة كالب الجزائر ال موتاهم

إلى  خاللها كما أن صحابها سعى من .، فإننا نالحظ أن الموت فیها قد جاوز الحیاة بالرغم منه أنه ال یمثل سوى جثة كلب   موضوعیة
یقاف انسیاب الوقت في لحظة ٕ  .١٩٧وبذلك تكون هذه الصورة عبارة عن محاولة یائسة لتحنیط الزمن ص . توثیق الزمن ، وا

تحمل صورة الطفل البائس وجثة الكلب بعدا إعالمیا وسیاسیا، وقد أراد صاحبها تمریر فكرة إلى الرأي العام الوطني  :حوصلة وتقییم
 تشرید األفراد األبریاء ، عن ذلكوالدولي ، مفادها أن اإلرهاب األعمى قد عثا في األرض فسادا ، وقتل عائالت بكاملها ، وقد ترتب 

 .على العموم لقد وفق المصور الصحفي إلى حد بعید في مهمته. وضیاع األیتام والشیوخ والنساء
  
  

 : الصورة الثانیة

  
  

  
  

 .المصور الصحفي حسین زمیل خالد: المصور
 .العذراء النائحة وقد حصل صاحبها منذ أربع سنوات على الجائزة العالمیة للصورة :عنوان الصورة
. وجـد نفســه أمــام أكـثر مــن ثالثمائـة جثـة ممدة فـي أكفانهـا"   بــن طلحـة" عنـدما وصــل المصور الصـحفي حسـین إلــى قریــة : تاریخ الصــورة

فتوجــه إلـى مستشــفى بـن موسـى حیــث أخــذ صــورة لتلــك المـرأة الــتي فاجأهــا وهـي تنتحــب ، والــتي قیـل لـه إنهــا فقـدت أوالدهـا الســبعة فـي تلـك 

  
 المرأة النائحة
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تلك الصورة على صفحات الجرائد والمجالت الوطنیة ، و جابت العالم، وتعتبر من أهم وأقوى الصور التـي  وقد نشرت . ٣٤ص . المذبحة
   .جسدت عبثیة الموت

 :تتشكل الصورة من العناصر اآلتیة :عناصر الصورة
 .تنتحب  امرأة عزالء أمام الموت وهي -
 .سقوط شالها في لحظة األلم، و قد بدت في وشاح حزنها جمیلة ومكابرة -
 :النسق من األعلى 
ــتي فاجأهــا وهــي " حســین " لقــد زار المصــور الصــحفي  - قریــة بــن طلحــة بعــد خــروج اإلرهــابیین منهــا، وهنــاك التقــط صــورة لتلــك المــرأة ال

و مما ال شـك فیه أن الصـحفي كـان یهـدف من وراء هـذه الصـورة إلــى تصویر فظــائع أعمال اإلرهـابیین ، و فضـح جـرائمهم التـي . تنتحب 
 .ارتكبوها في حق المواطنین األبریاء

تم بث ونشر هذه الصورة في فترة التقاطها ، أي مباشرة بعد خـروج اإلرهـابیین مــن قریـة بــن طلحـة ، ودخـول الجیــش وأفـراد األمـن : البث  §
 . في أغلب الصحف الوطنیة وعلى الصفحة األولى منها  وقد نشرت هذه الصورة. ورجال الحمایة المدنیة والصحفیین

 . تتمثل تأثیرات هذه الصورة في الصدمة النفسیة التي أحدثتها في نفوس المواطنیین الجزائریین: التأثیر

 .  تنتمي هذه الرسالة إلى الصورة الفوتوغرافیة باألبیض واألسود، وقوتها تتضح جلیا في العناصر التي تشكلت منها:هویة الصورة الفنیة 

 :تضم الصورة عدة عالمات بصریة تشكیلیة جاءت لتعطي دالالت مختلفة وهي على النحو اآلتي :مجال البالغة والرمزیة في الصورة 
عالمة بصریة مشـكلة لعامـل الضـعف ، ألن اإلرهـابیین قتلـوا أوالدهـا أو أقاربهـا السـبعة ولـم تكـن تملـك القــوة للــدفاع عنهـم : المرأة النائحة -

 .وحمایتهم من الموت
إن سقوط الشال في لحظة األلم من رأسها یــدل علــى شـدة حزنهـا وعـدم التحكـم فـي نفسـها ومشــاعرها، ألن المـرأة الجزائریـة : سقوط الشال -

ولكــن فــي مثـل هـذه اللحظـات الصـعبة یحــل وشـاح الحـزن محـل ، في مثــل هـذا السـن ال یمكن لهــا أن تظهر أمـام المـأل ورأسها غــیر مغطـى
 . الحجاب

كمـا تعكـس الوضـع الخطــیر الــذي ألـت إلیـه البـالد فـي    تعبر الصـورة عـن المــوت فـي كامــل خدعتـه. المعنى التقریري والمعنى التضمیني  
 .الجزائریین مهدد بالخطر   حیث أصبح أمن كل المواطنین. تلك العشریة السوداء 

" والعالمیـة وعلـى صــفحات االنترنیـت، وبفضـلها تحصــل  لقد نشرت هذه الصورة على مختلف صفحات الجرائد الوطنیة : : حوصلة وتقییم 
ولكــن غــیرة وحســد الجزائــریین دفــع بعضــهم إلــى إقنــاع تلــك المــرأة البائســة برفــع دعــوى علــى ذلــك . علــى الجــائزة العالمیــة للصــورة" حســین 

كمـا تطوعــت جمعیـات لرفـع الـدعاوى علـى المجــالت العالمیـة الكــبرى الـتي نشـرت تلـك الصـورة . المصور الذي صنع مجـده وثــراءه بفجیعتهـا
 .٣٥بذریعة الدفاع عن حیاء الجزائري وهو ینتحب بعد مرور الموت ص 

إلــى فضــح وتعریــة اإلرهابییــن   علــى العمــوم إن الكاتبــة كانــت تهــدف مــن وراء توظیــف هــذه الصــورة وغیرهــا مــن الصــور األخــرى 
 .الذین استهدفوا الممتلكات واألشخاص ، وأتلفوا جزءا ال یحصى من ثروات البالد البشریة والمادیة ، وشوهوا سمعتها في الساحة الدولیة

  
 الصورة الثالثة

  
 ، كــان معرضــه األخــیر الــذي أقامــه فــي بــاریس بمثابــة جغرافیــة للتشــرد الوجــداني ، وخریطــة لترحالــه وهــو فنــان جزائــري" زیــان "  : المرســل

  
 ضحایا مظاهرات

 ١٩٦١  أكتوبر ١٧
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 . الداخلي

وهــي تمثــل شــباكا بحریــة محملــة بأحذیــة بمقــاییس وأشــكال مختلفــة تبــدو عتیقــة " زیــان " هــي عبــارة عــن لوحــة فنیــة زیتیــة ، رســمها  :الصــورة
فقــد خــرج الجزائریــون فــي بــاریس فــي مظــاهرة  . ١٩٦١أكتوبــر  ١٧وقــد رســمها تخلیــدا لضــحایا مظــاهرات . ومنتفخــة بالمــاء المتقــاطر منهــا

. سلمیة مع عائالتهم للمطالبة برفع التجوال المفروض على الجزائریین ، فألقى البولیس بالعشرات منهم وهم موثقي األطراف فـي نهـر السـین
وتعــد هــذه . مــات الكثــیر منهــم غرقــا ، وظلــت جثثهــم وأحذیــة بعضــهم تطفــو علــى نهــر الســین لعــدة أیــام ، لكــون معظمهــم ال یعــرف الســباحة

 .اللوحة من أحب اللوحات إلى زیان
 : تتشكل الصورة من عنصرین أساسیین  :عناصر الصورة

 .   شباك بحریة محملة بأحذیة -

 .ذات األشكال المختلفة  األحذیة العتیقة -
وقـد جسد . رسم زیان هذه اللوحة عندما كان مقیمـا بباریس، وقـد أوحـت لـه شـرفة بیتــه المطلـة علــى نهـر السـین برسـم تلـك اللوحـة  :اإلرسال

 .فیها مدى حقد الفرنسیین على الجزائریین وعنصریتهم
فقد استوحت جمعیة لمناهضة للعنصریة فكرة تلك اللوحة ، فقامت بإنزال شبك فـي نهــر . أثرت هذه اللوحة على الفنانین والجمعیات :التأثیر

ثـم أخرجــت الشباك الـذي امتألت أحــذیتها المهترئــة بالمــاء، وعرضـتها علــى ضــفاف السـین للفرجـة . السین تحتوي على أحذیة بعدد الضــحایا
 . ٥٩تذكیرا بأولئك الغرقى ص 

فـي لوحته لــم " زیـان " والمالحظ أن . إن الهویة الفنیة للصورة تكمن في المذهب الذي تأثر به الرسام في حیاته الفنیة :هویة الصورة الفنیة
نما رسم الثیــاب الـتي كــان المتظـاهرون . یركز على جثة الموت التي ظلت تطفو فوق سطح الماء لعدة أیام ٕ یرتـدونها واألحذیــة الـتي كــانوا  وا

 .ینتعلونها
ما یمیز هذه اللوحة الفنیة هو كونها لیس رسـما علـى الكرتـون لمــا تبقــى مـن جثث الجزائریین ، بـل عكــس حالة مجموعـة  :السنن التشكیلیة

إن .من الجزائریون الذین خرجوا في مظاهرة سلمیة في باریس ، وكان مصیرهم الغرق بعد اإللقاء بهم في نهر السین وهم مربوطي األطـراف
 .هذه اللوحة جدیرة بقدرة الفنان على استخدام األلوان واألضواء

 .نتحدث في هذا العنصر عن مجال البالغة في لوحة المتظاهرین الجزائریین في باریس: المقاربة السیمیولوجیة
اشتهر زیان برسم الجسـور ، والسـیما جســور قسنطینة ، ولكـن لوحـة المتظاهرین والــتي تعـد مـن أحـب لوحاته تعــد مـرآة   :زیان وسر اللوحة

وقد تعاطف الشاعر في هذه اللوحـة مــع الجزائـریین الــذین غرقـوا فـي نهـر السـین، وهـو بذلك قـد عكـس لنـا مــن خـالل . عاكسة لعمله ولذكائه
صرارهم على المطالبة بالحریة  ٕ  .تلك اللوحة صحة قضیة الجزائریین وعزیمتهم وا

إن زیان مبدع هذه اللوحة الفنیة ، لم یقترح في تفسیر لوحته معــنى مخــالف للعنوان األصـلي للصــورة  :المعنى التقریري والمعنى التضمیني 
ــم تعــد اللوحـــة مســاحة لفــظ نزاعــات األلــوان ، بــل . بــل كانــت مطابقــة لمعناهــا التقریــري ". ١٩٦١أكتوبــر  ١٧ضــحایا مظــاهرات "  وبــذلك ل

 .مساحة لفظ نزاعات التاریخ
لقــد تعمـد الرســام فـي لوحتـه تلـك أن یضـعنا أمـام أحذیــة أكـثر بؤســا مــن أصـحابها الـذین غرقــوا وقـد تركوا أحذیتهـم  :حوصــلة وتقییـم       §

إنها األمل الخـالي مـن الرجـاء   فردة ما عادت حذاء. أحذیة كان ألصحابها آمال بسیطة ذهبت مع الفردة األخرى. یتسلى المارة باستنطاقها
ذلك أن المحار ال یصبح أصدافا فارغــة مـن الحیــاة ، إال عنــدما یشطر إلـى نصــفین . ، كصدفة أفرغت ما في جوفها ، مرمیة على الشاطئ

 .٦١ص ". ، ویتبعثر فرادى على الشاطئ 
 :وننهي هذه الدراسة بالمالحظات اآلتیة

تعد الصورة من أهم وسائل االتصال التي تساعد على توطید العالقات اإلنسانیة، وتنمیة الحس الجماعي ، و اإلحساس بآالم    .١
 .اآلخرین
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لقد وفقت أحالم مستغانمي في انتقاء بعض الصور الصحفیة والفوتوغرافیــة وتوظیفهـا فـي روایتها ، بحیـث لــم تبق هــذه الصـور طافیــة    .٢
 .فوق سطح النص بل ذابت في نسیجه

 .  الجزائركما أنها سخرت تلك الصور الموظفة من أجل فضح الجرائم التي ارتكبها اإلنسان في حق أخیه اإلنسان    .٣

  
 اإلحاالت

  
 .٢٠٠٤الجزائر ، طبعة الجزائر  ANEPروایة ، منشورات " عابر سریر "   أحالم مستغانمي   .١
 .١٩٩٨، مطابع الدار البیضاء ،  ١/ط"   مقدمة إلى الصحافة المصورة الصورة الصحفیة وسیلة اتصال" أدھم محمود    .٢
 .المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، استانبول ، تركیا ، الجزء األول والثاني " المعجم الوسیط " إبراھیم مصطفى وآخرون    .٣
 .٢٠٠١دار النشر والتوزیع القاھرة ، الطبعة األولى ، " الصحفي المتخصص " إسماعیل إبراھیم    .٤
 .١٩٩٥  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،) صورة  –نص " ( مدخل إلى السیمیولوجیا " عبد الحمید بورایو    .٥
دار الغرب للنشر والتوزیع وھران " مغامرة سیمیائیة في أشھر اإلرساالت البصریة في العالم   سیمیائیة الصورة" قدور عبد هللا ثاني    .٦
،  ٢٠٠٥. 

 
   

یا ، طممصطفى ، أحمد حسن الزیات ، المعج  إبراھیم  .]١[  ستنبول ، ترك یع ، ا شر والتوز عة والن بة اإلسالمیة للطبا ٢/  الوسیط ، المكت
 .  ٥٢٨   ، ص ١٩٧٢  ، ١/ج
 .٢٢محمود أدھم ، مقدمة إلى الصحافة المصورة ، الصورة الصحفیة وسیلة اتصال ، ص   .]٢[ 
  ١٩٩٥. دیوان المطبوعات الجامعیة) صورة  –نص ( عبد الحمید بورایو ، مدخل إلى السمیولوجیا . ]٣[ 
 .٢٥، ص  ٢٠٠٥دار الغرب للنشر والتوزیع ، وھران ، " سیمیائیة الصورة " نقال عن قدور عبد هللا ثاني . ]٤[ 
 .٢٩المرجع نفسھ ، ص . ]٥[ 
 .٣٢نفسھ ، ص . ]٦[ 
 . ٢٠٠١،  ١/إسماعیل إبراھیم ، الصحفي المتخصص ، دار النشر والتوزیع القاھرة ، ط. ]٧[ 
 .٢٢٤قدور عبد هللا ثاني ، سیمیائیة الصورة ، ص . ]٨[ 
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 الفضاء الحكائي في روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي

 )تجریدیة المكان(  قراءة سیمیائیة 
بن ستیتي سعدیة: األستاذة

جامعة المسیلة
 
 

         

لیــس طبیعیــا محسوســا، بــل هــو فضــاء تجریــدي ال یعطــي لــه الكاتــب معــنى محــددا، بــل یخطــط لــه مخطــط ..." الولــي الطــاهر یعــود" فــي روایــة ∗إن الفضــاء الجغرافــي           
المتاهة، فیصعب على القارئ إدراك الفضاء الذي تـود الشخصـیة المحوریة الوصـول إلیـه، لذلك ارتأینـا أن نتناول المكان من خـالل توظیـف الكاتـب له فـي الروایة، ومـا نقصـده 

فــالروائي یحــاول تقــدیم إشــارات جغرافیــة تشــكل نقطــة انطــالق مــن أجــل تحریــك خیــال القــارئ، أو مــن أجــل تقدیــم ((بالفضــاء الحكــائي هــو المكــان الــذي یصــوره النــص المتخیــل

))استكشافات منهجیة لألماكن
]١[

:وهذا الذي نرومه من خالل تعرضنا ألنواع الفضاء المبثوثة في النص الروائي، ویمكن أن نجمل هذه األنواع في التالي . 
 

 :الفیــف        - أ
فـوق :(( واألبعاد التي یقـف فیهـا، فیقول" الولي الطـاهر"اتخذ الفضاء الحكائي صفة میزته، لیصبح تجریدیا ولیس طبیعیا، ففي الروایة، یقدم الكاتب مشهدا یصور لنـا تموقـع

))التلة الرملیة، عند الزیتونة الفریدة في هذا الفیف كله قبالة المقام الزكي المنتصب ها هنالك على بعد میل، بشكله المربع وطوابقه السبعة
]٢[

 
 

بالنسبة للمكان الذي هوموجود فیه، بـل یجعـل العضـباء هـي مركــز الروایـة لیفتتح بهـا النـص الروائـي، فهي أول من " الولي الطاهر"نالحظ أن الكاتب ال یحدد لنا موقع     
كان فوق التلة الرملیة عند الزیتونة، وهي فریدة في فیف، یقابلها المقام المنتصب، وبذلك یحدد الكاتـب الجهات األربـع لمكـان .... قام بفعل، إنها توقفت، وأین كان توقفها؟

 .تواجدها، وال یكتفي بذلك، بل یصف المقام الزكي، إنه یتكون من سبعة طوابق، وشكله مربع
فیـف، صحراء فیها زیتونـة، وقبالتها مقام،   فالطبیعة هـي... من خالل هذه الفاتحة السردیة، یمكننا أن نتخیل مشهدا وصفیا للمكان، لكأننا نحمل فرشاة ونبـدأ بالرسـم،     

ونالحظ أن الكاتب لم یشر إلى أن الولي الطاهر كان رفقة العضباء، ولو حـتى بضـمیر، لكنـه مباشرة یواصـل السرد بقوله على لسان ... وفي مركز اللوحة توجد العضباء،
قــرر أن یــنزل فیصــلي ركعتیــن تحیــة هللا وتحیــة لــألرض، وتحیــة للزیتونــة، ثــم أوال وأخــیرا تحیــة للمقــام ((إلــى أن یقــول ...هــا نحــن مــن جدیــد نرجــع إلــى أرضــنا((الولــي الطــاهر

 ]٣[))الزكي
 

تعني أنه كان راكبا فوق ظهر العضباء، لذلك تكلم عنها الراوي بمفردها، ألنها كانت تسیر لوحـدها والولـي الطـاهر یمتطیها، فهـو یعتبرهمـا كال واحـدا، " ینزل"إن القرینة     
 .یكشف هذا عن العالقة الوطیدة التي تربط بینهما

وقـد نتصـور مشهدا ممـاثال لـذلك فـي واقعنـا وهـو صـورة الهـرم أمام . المقـام، الزیتونـة والفیـف: إذن فإلطار المكاني لهذا المقطـع الروائي، ینحصـر بین ثـالث نقاط هـي     
 ).أثره(النخلة والجمل، إنها صورة طبیعیة، لطالما رأیناها في التلفزة والمجالت وغیرها، یدرجونها كتعبیر عن تاریخ حضاري آفل بقي رسمه

لكــن، مــا یجعلنــا نقــول أن المكــان تجریدي فــي هــذه الروایـة، هـو فقــدان األبعـاد لقیمتهـا الجغرافیــة، یظهـر لنــا ذلــك، عنــدما أراد الولـي الطـاهر الصــالة، فأخــذ یبحـث عـن      
القبلة، وكان من المألوف لدیه سابقا، أن القبلة تكون على یمینه باستدارة ربع دائرة، لكنه لما استدار، ظل المقـام یقابلـه، فظـل یستدیر حـتى أكمل دائرة برمتهـا، والمقـام ظـل 

أینمـا تولوا فثمة وجـه (( یتعدد، أراد االستدالل بالشمس لكنها هي األخرى كانت ثابتـة فـي منتصـف السـماء، فلم یستطع االهتـداء بالظل، ولـم یجـد حـال، إلى أن تذكر عبـارة

.ومن ثم صلى ركعتین ]٤[))اهللا
 

فیستحیل أن یتوقف الزمن، ویستحیل سكون الظـل، .... لما أراد الولي الطاهر الصالة، كان علیه أن یبحث عن الموقع، وبالتالي وجد نفسه في إطار متخیل ال یتحرك     
لــذا یبــدو لنــا المكــان ســرابیا، والمســافة الــتي تفصــل المقــام عــن الولــي الطــاهر غــیر محــدودة، فكلمــا اقــترب مــن المقــام، یبعــد عنــه هــذا األخــیر، فــال حــیز یحــده، وبــذلك فقــدت 

))غیر أن االتجاهات األربعة فقدت قیمتها الجغرافیة كما فقدت مدلوالتها((االتجاهات األربعة قیمتها الجغرافیة
]٥[ 

یـدلنا علـى اتساع المكــان، وأن الولـي الطـاهر فـي مكـان رحـب، رغـم ذلـك یحـس بـأن الـدائرة تلفــه، تضــیق أحیانـا وتتســع أحیانــا أخــرى، " فیـف"إن اســتعمال الكاتـب لكلمـة     
فیتراءى له قصـور عدیدة، ویلتبس علیـه معرفة المقام الزكي، وفي الحركـة االنفتاحیـة واالنغالقیـة للـدائرة، األبعاد متوقفة ثابتـة ال تتغـیر بین القصـور، فنالحظ هنـا حركتیـن 

وفي الوقت نفسه نجد األبعاد بین ". میل أو یزید"ثم " ربع میل"ثم " نصف میل"ثم" میال: "متناقضتین؛ ذلك أن الدائرة التي تضم القصور تضیق وتتسع، فیتغیر نصف قطرها
إنهـا ((القصور ثابتة غیر متحولة، والكاتب بذلك یمزج بین الثابت والمتحول، وهذا أمر ال واقعــي؛ أي أنه طبـع األبعاد بطبـع غرائـبي، یظهـر لنا ذلـك في قولـه واصفا الدائرة

.))كأنها صورة األبعاد فیها متوقفة بعد أن حددتها الرؤیة األولى...  بینها، ودون أن تختفي أي واحد منهاتضیق دون أن تفقد قصورها حجمها والمسافات التي تفصل
]٦[ 

إن الكاتـب یعطي للعیـن . لعـل الكاتـب جعـل صــفة التحـول تتعلــق ببصـر الولـي الطـاهر، ومــا یـتراءى لـه أثنــاء عودتــه إلـى المقــام، أو أن ذلــك مــن كراماته باعتبــاره ولیـا     
أهمیة كبیرة في تقصي الفضاء العام للروایة، فهو یضع شخصیة الولي الطاهر فوق منصة عالیة لینظر القارئ من خالله إلـى كل األحـداث الروائیة عـبر كامل المحطـات 

 .التي یتوقف عندها الولي الطاهر بغرض االستكشاف بحثا عن المقام الزكي
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.اشتغاله  عن المشهد الفضائي الذي یبدأ من النظرة البدئیة، فالعین هي األكثر فاعلیة في جسم اإلنسان، منها یبدأ المتخیل بسیرورة" حسین نجمي"وقد تحدث      
]٧[

 
 

؛ ألنه العالم الوحید الذي تفقد فیه الشخوص هویتها، ویصبح اإلنسـان جنیـا، ویصبح الجني إنسانا، إنه مكان ال یسـتطیع " عالم الجن"قد یأخذنا إلى عالم آخر  والفیف     
 .اإلنسان أن یتواجد فیه إال عبر الحلم، ویبقى الفیف ملجأ الولي الطاهر عبر كامل محطات الروایة أثناء رحلته بحثا عن المقام الزكي

ن ذلــك یــرتبط مباشــرة       ٕ إن الفیــف فضــاء متســع وهــو ال متنــاه كمــا وصــفناه مــن قبــل، إال أن الولــي الطــاهر لــم یجــد فیــه راحتــه، وظــل غــیر مســتقر یبحــث عــن المقــام، وا
، بــل قــد یكــون أفضــل منــه بكثــیر بیــت صــغیر ضــیق، وفیــه راحــة  ∗ باالرتیــاح النفســي لهــذه الشخصــیة داخــل المقــام، فلیــس اتســاع المكــان بالــذي یجعــل فیــه ألفــة وحمیمیــة

وطمأنینة، فاألمــاكن المنفتحة قـد ال تسـعدنا، واألمــاكن الضیقة لیسـت دائمـا سیئة، بـل نحقق فیها مـا ال نســتطیع تحقیقه فـي أمـاكن أوسـع
]٨[

الولـي "وهـذا ما یفسـر تمادي . 
 .في بحثه عن المقام الزكي، فهو یبحث عن راحته النفسیة والذهنیة" الطاهر

 :الجبــــل -ب
وجد نفسه عـرض جبـال ال : ((ینقلنا الكاتب إلى مكان آخر هو الجبل، إنها مفارقة في المكان، فمن الفیـف الواسـع إلـى مكـان أضـیق وأوعـر تكـثر فیه الحواجـز، فیقول

یعرفهــا، تتخللهــا ودیــان غزیــرة، المیــاه قویــة الســیالن، وســط قــوم علـى رؤوســهم قلنسـوات مـن صــوف مـزركش بعضــه ابیـض وأسـود، بعضــه تتخللــه ألـوان تختلـف بیـن األخضـر 
واألزرق، لهـم لحــي مخضــبة بالحنــاء، لتبلــغ لــدى بعضــهم الركـب، یرتــدون جالبیــب رمادیــة تعلوهــا طبقـة خفیفـة مــن تــراب علیهــا معــاطف إفرنجیــة مشــدودة بأحزمــة فــي أعینهــم 

 ]٩[.))الكحل، وفي شفاههم السواك، تعبق من أفواههم رائحة مسك بالغ الحدة
 

بأنـه آهـل بالبشـر، فیصـف شاكلتهم، وأنهـا لتنـبئ بـأنهم قوم معـارك )الفیـف(في هذا المكان الجدید ال یشیر الكاتب إلـى اإلطـار العام فقـط، بل یمیزه عـن اإلطار السـابق
وربمــا إدراج الكاتــب لبعــض التفاصــیل، یشــیر إلــى إدراكــه لقیمــة األشــیاء بمسـاهمتها فــي خلــق ... وحــروب، تـأقلموا مــع طبیعــة الجبــل، وأصــبحوا غلیظیــن فــي هیئتهــم ولباســهم،

ن قدمها بشيء من الترمیز، فهي ال تكتفي بمعناها المباشر، بل تتجاوزه إلى مستوى أعلى، وكأنه یرسم صورة ملونة، بلون الجبال والمیاه، وألوان  ٕ المناخ العام لروایته، حتى وا
ألبسة هؤالء القوم الباهتة، والتي تختلط بلـون طبیعـة الجبل لیوهمنـا بواقـع یحاكیه على المستوى المتخیـل، ومـا كان ذلك إال تمهیـدا لیصـف فیمـا بعد نشوب معركــة كان فیهـا 

 .الولي الطاهر القائد والبطل معا
عند توقف التـبریح، وجـدنا أنفسـنا هنالـك عند كل نجمة، وعنـد كل مجـرة، في كل كوكب، :((لكن الكاتب یغیر المكان ، فیجعله غیر محسوس، إنه مكان خیالین فیقول

))فوق كل كثبان الرمل، وفوق تلة من طین أو من حجر، فوق كل قمة جبل، في كل فج وبر، عرض البحار والمحیطات، نغوص في العمق، نعلو كل موجة
]١٠[ 

وهــي عالقــة الســمو ) النجمــة، الكوكــب، كثبــان الرمــل، التلــة، الموجــة، الجبــل( إنــه ال مكــان، مــا نفهمــه فقــط أن هنــاك عالقــة تــربط بیــن هــذه األمكنـة.... أي مكــان هــذا؟
 .فالولي الطاهر یرى نفسه في مكان مرتفع، لكن، ال یدرك طبیعته وال یفقه كنهه. والعلو

وهــي عالقــة االنحــدار، وهنــا یجــد الولــي الطــاهر نفســه أســفل، وال یــدرك للمــرة الثانیــة طبیعــة المكــان ....) فــج، بــر، نغــوص فــي العمــق،( وهنــاك عالقــة أخــرى تــربط بیــن
 .أیضا

 :المدینـــة -ج
القــاهرة، القــاهرة المعزیــة اختفـت منهـا ((اآلن یضــیق علینــا الكاتــب إطــار الروایــة نوعــا ما،إنــه یتجــه صــوب المدینــة، یتحــدث عــن مـدن موجــودة فعــال، إنهــا القـاهرة، فیقــول      

..))العمارات والحارات والمساجد، والقصور والفیالت، حتى األزهر انطمست معالمه، حتى المقطم استوى، حتى األهرامات توارت وبثت الزرابي على امتداد البصر
]١١[ 

تبتلـع كل مـا یـبرز ناتئـا، لتصـبح منبسـطة، وتطـرح علیها    إن الكاتب لم یقدم لنا القاهرة كما هي في الواقع، بل جعلها في صورة مسطحة ال یبـدو منهــا أي صرح، إنها      
القــاهرة ومـا حـوت، تحولــت إلــى فســطاط كبـیر، ازدان بــالورود والبالونــات متعــددة األلــوان، واصــطف :((الزرابــي، لینقلنــا مباشــرة إلــى ســاحة رحبــة، یقــام فیهــا حفــل زفــاف، فیقـول

الناس رجاال ونساء دونما ترتیب أو تمییز على الجانبین بعضهم أغراب أعاجم، مـن مختلف األجناس، بعضهم یرتـدي الزي العربي الممـیز بعقالـه األسـود، بعض الرجال ال 

.))یسترهم سوى تبانات قصیرة، بینما هم یحتضنون نساء وغلمانا ال یغطي نصفهم العلوي شیئا، أما الجزء السفلي فمكتف بتبانات حریریة شفافة
]١٢[ 

یتعدى الكاتب وصف المكان إلى وصف األشخاص وما یرتدونه، إنه حفل عرس غریب، ال یمكن أن یكون لزفاف، قـد یكون ملتقـى دولیـا أو حفلة عمـل لمجموعة مــن       
فالكاتب ال یـورد األشیاء على طبیعتهـا بـل یقدمها مفلسـفة، . كبار رجال األعمال من مختلف بقاع األرض، إنهم كما عبر عنهم من كل األجناس التقوا لغرض نجهل طبیعتـه

یعتـم عن قصـد صورة المكان، ویقتصـر علـى إشـارات عـابرة تـدعو لها : ((إلى لجوء الـروائیین إلى مثل هذه التقنیـات ، معلـال سبب ذلك، فیقول" حمید لحمیداني"وقـد أشار 

فالقارئ ال یشـعر باألمان للمكان المسـطر في الروایـة؛ ذلـك لتحوله الدائم، وسـرعة الكاتب في تمییهه مـن حالـة ألخرى، حتى ال یكــاد هـذا . ]١٣[.))الضرورة إلقامة الحكـي
 .القارئ یفقد ثقته في الكاتب عندما یشرع في وصف مكان ما، فیجعله یتخیل أنه في مدینة، وفجأة ینقله على غرة إلى فلوات فیف ال نهایة له

، فهـي تبدو لـه كأنهـا كهـف مــدلهم، ال آخـر لطولـه، وال نهایة لعرضـه، ال یعمره "تایوان"، فیقدمها علـى أنها ملهـى كبیر مــن مالهـي "الجزائر"یأخذنا الكاتب إلـى مدینة       
بعضها دیناصورات، بعضها تماسیح، بعضها ثعالب، بعضها ضفادع ونمل، بعضها یقضم أیدي بعضه، بعضـه یقضـم أرجل بعضـه، ((البشر، بل تعمره الدواب من كل نوع،

 ]١٤[..))بعضها ینهش صدور أو بطون أرحام بعضه

بعضهم یذهـب :((إنه یشبه المدینة بأدغال غابرة في الزمن، یسودها قانون الغاب، حیث تفترس الوحوش بعضها بعضا، ویجعل المدینة تنفتـح علـى عـدة مخارج، فیقـول         
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))یمینا، بعضهم یذهب شماال، بعضهم یرتد إلى الخلف، بعضهم یظل یراوح في مكانه یلتف على نفسه وعلى من حوله
]١٥[ 

ـ" أوالد عالل"ویضیق المكان تدریجیا، اآلن نحن متجهین إلـى جهة صـغیرة من المدینة، إلـى منطقة              ، فینقلنـا الكاتـب إلى أتـون معركة "بن طلحـة"إلـى "الـرایس حمیـدو"ب

...))توقفت الحیاة في هذا المنزل، خرجنا محمومین، كان الحي كله منزال واحـدا: ((تتداخل فیها المشاهد المرعبة، ینقل لنا مشهد الموت، وهول تنقله من منزل إلى آخر، فیقول
[

]١٦ 

تعطینــا تصــورا لإلطــار المكــاني الــذي تحــدث فیــه المجــازر، ففــي كــل مــنزل یحــدث موقــف مشــترك، هــو مجابهــة األفــراد للمــوت، ) كــان الحــي كلــه مــنزال واحــدا(إن عبــارة          
 .ومالقاتهم المصیر نفسه، وهو الموت

ــ           :یــرى فیهــا بــأن" باشــالر"إن المــنزل المنفــرد أوالمنعــزل عــن المدینــة یكــون أكــثر عرضــة لألخطــار مــن تجمــع كبــیر مــن المنــازل فــي المدینــة، یرجــع بنــا هــذا إلــى مقولــة لـ

 ))اإلعصار في باریس ال یمتلك بالنسبة للحالم نفس العدوانیة التي یمتلكها بالنسبة لمنزل ناسك((
]١٧[

، فالكاتب لم یجد بدا مـن وصف المدینـة بالمنزل الواحـد المنفرد لهـول ما 
 .واجهته من أخطار، فبالرغم من تجاور المنازل وانفتاحها على بعضها، إال أن ذلك لم یغیر من األمر شیئا، فالموت كان یسري من بیت إلى آخر كالسیل

لكن الكاتب یتمادى في خرق األمكنة، والتنقل بینها، فها هـو ینقلنـا إلـى مكان غریب، إنـه ذاكـرة الزمن، إنـه األرشـیف، بـل إنه مكان النفایـات علـى جانب مـن المدینـة،          
یحفر فیه الولي الطاهر لیستخرج منه أمورا یكشف من خاللها عن تناقضات الواقع، واقع سفك الدماء، إنـه اسـتدالل لما یجـري من أحـداث غـیر مفهومـة، یأخذنا إلـى عـالم تنشـر 

لتي كانـت تحملهــا الجمجمــة فـي فمهـا، إنهــا .... فیـه الجثـث، وتتكلم فیه العظــام، ویراهـا بعینیـه تكسـى لحمـا وشــحما وشــعرا، یعـود أحیانـا إلى أیـام الصـحابة بقرائتــه لتلـك الرسـالة ا
كما یأخذنا إلى بعض المفارقات االجتماعیة، فها هـو یجد یـدا مقطوعة إلنسان بسیط، ویدا مقطوعة لقائد ... تتحدث إلیه طالبة منه أن یثأر لسفك دمها" مالك بن نویرة" جمجمة

 ".عیسى لحیلح"في الجیش، فهي تحمل جهازا هاتفیا حربیا، لیجد بعد ذلك صندوقا، والذي یحوي بداخله رسالتي

إن الكاتب بهذا، ینقلنا إلى مكان غرائبي، األمر الذي یجعل القارئ في حیرة من أمره، فال یدري أي إطار التزمـه الكاتب في هـذا الظرف، فهــل هـو فـي المدینة؟ أم هو          
في الفیف؟ أم أین هو؟ فالكاتب یحول المكان لیجعلـه أسـطوریا ال نسـتطیع إدراكه وال اإلمسـاك بـه، ومن ثـم یبقـى القـارئ یعاني فكریا واقـع هذا األمر ومرجعـه هـي المعانـاة التي 

وتحول الوجود إلى حركة من التحول والضیاع، حركة من الضیاع ال تنتهي مــن الضیاع في ... وبذلك أبطل مقولتي الزمان والمكان بحسب الفعل،: ((یقوله" أدونیس"عبر عنها 

))ضیاع ال ینتهي، والمعرفة أصبحت معاناة لهذا التحول وكشفا إلى ما ال ینتهي
]١٨[ 

 :المقام الزكي -د
من أهم األمكنة التي یشیر إلیها الكاتب هي ذلك القصر الذي طالما بحث عنه الولي الطاهر ولم یجده، فبقي في مخیلتـه، فبدأ یصفه بشـيء مـن التفصـیل، فهو قصر          

الطوابق هي هي، سبعة بتمامها وكمالها طابق الزوار، الذي ینفتح علیـه البـاب الكبـیر في األسـفل بجناحیه :((شامخ، ذو سبعة طوابق، كل طابق مخصص لغرض معین، فیقول
جناح للرجال وجناح للنساء، والمقصورة التي تتوسطهما، حیث یتخذ المقدم مكتبـه وموقع االسـتقبال، الطابق الـذي یلیـه یتشكل مـن جناح واحد وهـو المصـلى، به محـراب تغطیـه 

 .الزرابي، الطابق الذي فوقه مرقد للطلبة والمریدین، الذي فوقه مرقد الطالبات والمریدات، الذي یلیه نصفه للمؤن ونصفه للشیوخ ینامون فیه ویعدون دروسهم

))خلوتي وطریقي إلى حبیبي....الطابق السابع
]١٩[ 

الفرعیة في هذه المداخلة، إلى أنه ما نشیر إلیه هو أن استعمال الكاتب للفضاء الحكائي كان استعماال تجریدیا ولیس طبیعیا، یظهـر ذلـك   ال یمكننا حصر كل األمكنة         
من خالل تلك التداخالت التي كنا نلمسها بین لوحة وأخرى، ففي كل مرة یخرج الولي الطاهر من مكـان لیعود إلـى الفیـف ، والفیف هو مآله دائمـا، وهـو النقطـة الـتي یدور فیها 

 .محور الروایة، ولعل الكاتب اختار الفیف لشساعته وأهبته على حمل كل التناقضات
لعلنا الحظنا جیدا أن الكاتب في كل مرة یفتتح لوحات الروایة بتقدیم مشهد یضبط فیه اإلطار المكاني بطریقـة فنیـة مدهشة یختلـط فیهـا المعقول بالالمعقول سـواء كان          

یجــب علــى الكاتــب أن یحــول الواقــع أوال إلــى منظــور ": ((روالن بــارث"، وكأنــه یطبــق مــا قالــه )قصــره المتخیــل(ذلــك فــي الفیــف أو فــي الجبــل أو فــي المدینــة أو فــي المقــام الزكــي

.))مصور، ثم یمكنه بعد ذلك انتزاع موضوعه عن إطار هذه اللوحة لتقدیمه لقارئه، وعلى ذلك فلیست الواقعیة تقلیدا للواقع، بل هي تقلید صورة مرسومة لواقع
]٢٠[ 

إننا نجد عالقة واضحة بیـن المكـان الـذي یجعله الكاتـب إطـارا لروایته، وبیـن مـا یشـیر إلیه مــن رمزیـة، أي أنـه یـربط بین العــالم التخییلي للروایـة والعالم الواقعـي، وفق             

 ]٢١[".معنى المعنى"في كتابهما " ریتشاردز"و"أوجدن"المثلث الداللي الذي وضعه

 المدلول                                           

  
                                            

 )الوصف(الدال                        المشار إلیه                       
 .نعتبره الوصف/ هو الكلمات التي تشكل العالم التخیلي: الدال        -
 .العالم التخییلي الذي یخلق في ذهن القارئ: المدلول        -
 .قد یكون عالم الواقع، وقد یكون عالما خیالیا ن صنع الكاتب، وعلى أساس اختالف المشار إلیه، تختلف مضامین الروایات: المشار إلیه        -

 :وكمثال على المثلث الداللي، لدینا المثلث الداللي اآلتي
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-          
 
  

 .تلك التي تحمل داخلها رسالة أو خریطة البحث عن الكنز في قصة روبنسن مثال: یشبه موضع القارورة        -
 "عیسى لحیلح"الذي عثر فیه على رسالة الشاعر: غالف شریط الكاسیت        -
 .الذي عثر علیه الولي الطاهر أثناء الحفر:الصندوق        -

لعل عدم تمكننا من تحدید المكان في الروایة، هو ما جعلنا نصفه منذ البدایة بأنه تجریدي، فال مقاییس له، وال ترابط له مع الـزمن، وهذا ال یخضـع لقانون الثبـات، بـل          
نتحول متحرك ضاربا الزمن عرض الحائط، وكأن الكاتب نسج هذه الروایـة، لكـن قریحتـه أبت إال أن تخرجهـا علـى شـكل القصـید، لإلفصـاح عـن بوتقة شـعوریة، فجـاءت الروایـة 

وكأنه یروي حلما ظل یراوده لیتكـرر كـل لیلـة، لیبعث بنـا إلى عـالم البعث والنشور، ∗عبارة عن مقاطع تشبه إلى حد ما قصیدة شعر التفعیلة، أو لنقل قصیدة من الشعر المنثور
نستكشف المجهول سواء، في الذات وفي الطبیعة، تقتلعنا من وحل األشیاء العادیة، وتقذف بنا فیما وراءها، وتعلمنا أن المرئي وجه الالمرئـي، .((لحظة تالقي الحاضر بالماضي

 ]٢٢[...))فما نراه ونحسه لیس إال عتبة لما نراه، وما ال نحسه، وتجتاز بنا العتبة، حیث تزول الفواصل، ویصبح الباطن والظاهر واحدا. وأن الملموس تفتح لغیر الملموس

فالكاتب یعطي للمكان بعدا میتافیزیقیا، یربطه مباشرة بعالم الغیب، ویمكننا أن نجعل من المقـام الزكي الـذي یبحـث عنـه الولـي الطـاهر مثال الجنـة في السـماء، والوباء          
 :أفقي وعمودي كما في الشكل التالي: الخطیر الذي یهرب منه إلى الفیف هو الجحیم، فینتج لدینا بعدان هما

  
  
  
  

                 

  
                                                             

                                    

                              

  
  
  
  
  

) مقامه الزكي(إلى ) الوباء الخطیر( العالقة ، هنا، هي عالقة تنافر ال تجاذب ، إذ یجتذب الولي الطاهر هذین القطبین لیمارسا علیه تأثیراتهما، ألنه یرید الهروب من
   :، فالعملیة تتطلب انتقاال بین مستویات تتفاوت درجة، وعلى ذلك نمیز ما یلي)الجحیم(ویتجنب بذلك ) الجنة( لیحصل على

 العالقة بین الوباء والولي الطاهر هي عالقة تجاذب         -

 .العالقة نفسها نجدها بین الولي الطاهر والجنة في حین أن كال من الوباء والجنة متناظران ومتنافران ال یلتقیان        -
 ...في المقابل نجد عالقة تنافر بین الولي الطاهر والجحیم        -

 .فالعالقات تبدو متداخلة تجعل الولي الطاهر دوما في صراع مع نفسه، أي تیار سیسلك؟ وأي درب سیأخذ؟ فیجد نفسه في دوامة بأربع زوایا كما في الشكل السابق
  

 :الهوامش
  
 
  

 الجحيــم
              تنافر

 اهلالك

 المقام الزكي الوباء الخطير

 الجنــة

 النجاة

ب   اهلرو

 بعد أفقـــــي

ق  غالف شريط الكاسيت الصندو

 يشبه موضع القارورة
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طة : ∗  كون مرتب لتي ت لھ، وا لدالالت المالزمة  یع ا عھ جم عالم القصصي، یحمل م خالل ال من  شكل  ھو یت تھ الحضاریة، ف تعتقد جولیا كریستیفا، أن الفضاء ال ینفصل عن دالل
      Idiologemeبعصر من العصور، حیث تسیطر رؤیة خاصة للعالم، أو كما تسمي ذلك بـ إیدیولوجیم 

 .٥٤النص السردي،ص: حمید الحمیداني: نقال عن   .J.K : Le texte du romon, Mouton, 1976,182: ینظر في ھذا المجال 
 .٥٣بنیة النص السردي،ص: حمید لحمیداني: ]١[ 

 .١١ص.الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي: الطاھر وطار: ]٢[ 

 .١١الروایة، ص:  ]٣[ 

 .١٢الروایة، ص:  ]٤[ 

 .١٨الروایة، ص:  ]٥[ 

 .١٦الروایة، ص:  ]٦[ 

 .١١٢، ص٢٠٠٠بیروت، /، الدار البیضاء١المركز الثقافي العربي، ط). المتخیل والھویة في الروایة العربیة( شعریة الفضاء: حسین نجمي: ینظر:  ]٧[ 

∗   Jules Supervielle :جول سوبرفیال" في ھذا المجال نستشھد بقول الشاعر الفرنسي) ":(  
 « Trop d’espace nous étouffe beau coups plus que s’il my’en avait passassiez » 
« Voir : Gaston Bachelard : La poétique de l’espace, p199. » 

[8] : Voir : Gaston Bachelard : La poétique de L’espace, p.199. 

 .٣١الروایة، ص:  ]٩[ 

 .٤٠الروایة، ص:  ]١٠[ 

 .٥٣الروایة، ص:  ]١١[ 

 .٥٣الروایة، ص:   [١٢] 

 .٦٩بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني:  ]١٣[ 

 .٩٧الروایة، ص:  ]١٤[ 

 .٩٨الروایة، ص:  ]١٥[ 

 .١٠١الروایة، ص:  ]١٦[ 

[17] : Gaston Bachelard : La poétique de L’espace, p.43. 

 .٩٧، ص١٩٨٢، بیروت، ١دار العودة، ط).٢تأصیل األصول(الثابت والمتحول: أدونیس:  ]١٨[ 

 .٢١الروایة، ص:  ]١٩[ 

[20] : Roland Barthes: S/Z, Paris, Seuil, 1970, p.61. 

 .١٠٤،١٠٥بناء الروایة،ص: سیزا قاسم : ینظر:  ]٢١[ 

.أفصح فیھ أنھ أخرج روایتھ في قالب شعریا و بموجة شعوریة شعریة تخترق المكان والزمان الطبیعیین. ٢٤/٠٦/٢٠٠٢: یوم" الطاھر وطار"من خالل لقاء مع الكاتب:  ∗ 
 

 .١١٠،١١١ص).٢تأصیل األصول(الثابت والمتحول: ادونیس:  ]٢٢[ 
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 الصورة في سیمیولوجیا التواصل

جاب اهللا أحمد : الدكتور
قسم األدب العربي
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
جامعة محمد خیضر بسكرة

  

 :سیمیولوجیا التواصلـ  ١

": وبویســـنس، "Preito": ، وبریطـــو"Mounin": مـــن بیـــن التصـــورات الســـیمیائیة الـــتي تســـتلهم سوســـیر، التصـــور الـــذي یمثلـــه كـــل مـــن مونـــان
Buyssens"،وكرایس  :"Crice"،ومارتینیه  :"Martinet". 

: ویحكم هذا التصور مبدأ ال یـرى فـي الــدلیل غــیر كونـه أداة تواصلیة، أي مقصــدیة إبالغیـة، ویعنــي هـذا أن العالمـة تتـألف مـن عناصـر ثالثـــة
ـــول، الوظیفـــة، أو القصـــد، وهـــؤالء العلمـــاء ال یهمهـــم مـــن الـــدوال والعالمـــات الســـیمیائیة غـــیر التـــو صـــل أو اإلبـــالغ والوظیفـــة االتصـــالیة أو االـــدلیل، المدلـ

 .التواصلیة، وهذه الوظیفة ال تؤدیها األنساق اللسانیة فقط، بل هناك أنظمة سننیة غیر لسانیة، ذات وظیفة سیمیائیة تواصلیة

تعــني دراســة أســالیب التواصــل، واألدوات المســتخدمة للتــأثیر فــي المتلقــي قصــد إقناعــه أو حثــه أو إبعــاده، أي أن  بویســنس إن الســیمیاء حســب
، و Prieto ، وبربیطـوBuyssens بویسـنس: "موضوع السیمیاء هو التواصل المراد، وبخاصة التواصل اللساني والسیمیائي، وقد انتقد بعض السیمیائیین

علــى نظــرتهم هــذه، ورأوا أن العــودة إلــى النظریــة السوســیریة یحــل إشــكالیة العالمــة، ألن أصــحاب هــذا االتجــاه حصــروا  " G.Mounin"": جــورج مونــان
السیمیاء في دراسة أنســاق العالمـات ذات الوظیفـة التواصــلیة، فــذهب مونـان إلـى القـول أنــه ینبغـي مـن أجـل تعییـن الوقـائع الــتي تدرسـها الســیمیائیة تطبیــق 

 سیمیولوجیا إذ حصل التواصلوالقیاس األساسي القاضي بأن هناك سیمیوطیقا أ"
)١(

.
 

نمـا توجــد أیضـا فــي البنیـات تإن الوظیفة الخاصة بالبنیات السیمیائیة الــتي تسـمى باأللســنیة هــي التواصـل، وال تـخ ٕ ص هــذه الوظیفــة باأللسـنیة وا
أن تعــرف باعتبارهـا دراسـة طــرق التواصـل،  "Buyssens": السیمیائیة التي تشكلها األنماط السـننیة غـیر اللسـانیة، ولـذلك یمكــن للسـیمیاء حسـب بویسـنس

، وهنــاك العالمــات العفویــة واألمــارات )٢(فالتواصــل فــي رأي بویســنس هــو مــا یكــون موضــوع الســیمیاء. أي دراســة األدوات المســتعملة للتــأثیر علــى الغــیر

، كمـا "السـیمیوطیقا"، فالسیمیاء تركز على األنساق الداللیة التي تقوم على القصدیة التواصلیة، بل إن السیمیاء )٣(العفویة المغلوطة، واألمارات القصدیة
والتواصـل المـراد هـو  ، هو الذي یشـكل موضــوع الســیمیاء، وبالوقائع القابلة للتواصل ـ  فیما یرى بویسنس ـ ینبغي علیها أن تهتم : "Prieto"یقول بریطو 

 .من جنس التواصل اللساني، ألن هذا التواصل هو التواصل الحقیقي

أنه من الممكــن اعتبـار ســیمیولوجیا التواصـل قسـما مــن سـیمیولوجیا تــدرس البنیـات السـیمیوطیقیة مهمـا كانــت وظیفتهـا،  "Prieto" ویرى بریطو 
غیر أن سیمیولوجیا من هذا النوع ستلتبس بعلوم اإلنسان منظورا إلیها فــي مجموعهـا، حیــث یبـدو موضـوع اإلنســان جمیعـا هــو البنیـات الســیمیوطیقیة التـي 

(ال تتمیز فیما بینها إال بالوظیفة التي تمیز على التوالي هذه البنیات
]١[

(.
 

إبـالغ : التواصل والعالمة، وكل من هذین المحورین یتفرع إلى أقسام ویمكن أن یقســم التواصــل السـیمیائي إلـى: ولسیمیاء التواصل محوران، هما
بــالغ غــیر لســاني فــإبالغ  ٕ  البــد مــن متكلــم وســامع عــالوة علــى تبــادل الكــالم عبــر  سوســیراللســاني یتــم عــبر االســتخدام اللغــوي، فعنــد" التواصــل"لســاني، وا

 یتم عبر إرسال الرسالة من قبل المتكلم إلى المستقبل، وهذه الرسالة یتم تشفیرها وترسل عبر ویفر وشینونالصورة الصوتیة والصورة السمعیة، بینما لدى 
 .بتفكیك شفرات الرسالة وتأویلها" الملتقي" وبعد وصول الرسالة یقوم المرسل إلیه ـقصد أداء رسالةـ القناة، ویشترط الوضوح وسهولة المقصدیة 
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 :أما التواصل غیر اللساني فیعتمد على أنظمة سننیة غیر أنساق اللغة، وهي في رأي بویسنس تصنف حسب معاییر ثالثة

 .معیار اإلشاریة النسقیة، حیث تكون العالمات ثابتة ودائمة كعالمات المرور -أ

(.معیار اإلشاریة غیر النسقیة، عندما تكون العالمات غیر ثابتة وغیر دائمة على عكس المعیار األول نحو الملصقات اإلشهاریة، والدعائیة -ب
]٢[(

 

معیــار اإلشــاریة، عنــدما تكــون العالقــة جوهریــة بیــن معــنى المؤشــر وشــكله، كالملصــقات الــتي توضــع فــوق وجهــات المتــاجر بغیــة تــرویج البضــائع،  -ج
 .اإلشاریة ذات العالقة االعتباطیة، كالصلیب األخضر الذي یشیر إلى الصیدلیة: وضمن هذا المعیار األخیر، یوجد معیار آخر

وضــمن هــذا اإلطــار نــدرج الصــورة اإلعالمیــة ، أو الصــورة التلفزیونیــة والســینمائیة، الــتي تمــتزج فیهــا حاســتي الســمع والبصــر والفــؤاد، وفــي هــذا           
   ﴾  ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال:اإلطار نتذكر اآلیة الكریمة التي تقول 

 .ـ الصورة في ظل العولمة والهیمنة الصهیونیة ٢ 
الصــوت للتعبـــیر عــن األشـــیاء، إال أن الصـــورة خلقــت لغــة جدیــدة الصــورة هــي جوهــر الفنــون البصـــریة ورغـــم حاجــة بعــض الفنــون إلــى الكلمــة و          

اســتحوذت علــى طاقـة البصــر فاعتقلــت عقلــه ومخیلتــه وتطــور األمــر فــي تفاعــل ال مرئــي فــي الصــورة وال وعــي اإلنســان فغــیرت حیــاة العــالم فأزالــت القیــود 
وكما هو معروف فإن األسئلة هي جوهر المعرفة، فالصورة هي ملتقى الفنون وهي العتبة التي یقف علیها المتلقي قبـل . واخترقت الحدود وكشفت الحقائق

وقد شهدت الصورة عدة تحوالت فنیة في العصر الحدیث وكان لها تأثیرات كبیرة في خلق مفـاهیم جدیــدة علــى . أن یدلف إلى العالم الالمرئي للعمل الفني

(.كافة األنشطة الثقافیة والمعارف اإلنسانیة
]٣[( 

فــي الســابق كــان الشــاعر هــو صــوت النــاس وهــو « :  ٢٠٠٦أفریــل  ٠٥یقــول عبــد اهللا الغــذامي فــي مقابلــة أجرتــه معــه أمــیرة القحطــاني بتــاریخ 
 اآلن هذا انتهــى ه،المطلب الذي یطلبه الناس ولم یكن هناك غیر الشعر وأمسیات الشعر ودواوین الشعر وروایة الشعر والمساجالت في الشعر إلى آخر

 القـدرة علـى مواكبـة هـذا المتغــیر ولهــذا الســبب همع عصر الصورة دخلنا إلى مرحلة ثقافیة وزمنیـة مختلفـة تمامـا وال بـد حیـن إذ أن یكـون النقـد أیضـا لـدي
قــى مرسـل الصـورة بخـالف النـص المكتــوب، لفــي الثقافـة البصــریة ال یعرف المـت» .أصبح النقد الثقافي هو الصیغة المالئمة لهذا التغیر الثقافي الضــخم

ففــي الخطــاب الشــفهي المرســل مباشــر وموجــود، أمــا فــي مرحلــة التــدوین فــإن المرســل هــو نائــب عــن المرســل األصــلي، وفــي مرحلــة الكتابــة أصــبح النــص 
یستحضــر مؤلفــه بالضــرورة ، ولكــن فــي مرحلــة الصــورة ســقط المرســل فأصــبحنا أمــام صــور فقــط وهــذا تغــیر غــیر مســبوق فــي أي مرحلــة ســابقة فالصــورة 
نمــا بمعــنى الــبروز والهیمنــة ألن الصــورة لغــة بــذاتها والتأویــل فعــل لغــوي فــإذا كــان التأویــل فــي  ٕ اكتســحت الصــیغ اإلرســالیة األخــرى لیــس بمعــنى اإللغــاء وا
السابق حقا مقصورا على النخبة فإن الجمهور الیوم یستقبل الصورة من دون شرط لغوي ومن دون تأویـل، مـن هنـا یقــوم المسـتقبل نفســه بــدور التأویـل، إذ 
توفر الصورة قدرات التأویل الذاتیة ولهذا یتفاوت التأویل كما أنه أصبح في ثقافة الصورة فعال مصاحبا لعملیة االستقبال ولیس منفصال عنها إذ یتم تأویل 

 . الصورة بطریقة ذاتیة ومباشرة وفطریة وصافیة

فلــم یعـد " الكتابــة"لیس بحاجـة إلـى تأویـل، خـالف الحـال مـع النــص القــدیم " الصورة"و بهذا تم االستغناء عن صاحب التأویل ألن النص الحدیث           
وهكـذا جــاء ســقوط النخبـة مـدویا وارتفعــت األصـوات هنـا . أحد بحاجة إلى معرفة المرجعیـات والســیاق والخلفیـة المعرفیـة واللغویــة لكــي یفهـم النـص الحــدیث

ن إفـي النهایــة یمكننــا القـول . وهناك لرد االعتبار للمثقف المبشر الذي كان یعتقد أنه یمثل ضمیر األمة، أو ذاك المثقف العضوي الملتزم بقضایا الشــعب
الصورة هي أحد أوجه الغزو الثقافي الذي یستهدف احتالل العقل فهو أخطر من الغزو العسكري و عالمة على ذلك أن الغزو العسـكري یســتمد قوتـه مـن 

 .آلیات اإلخضاع الخارجي بینما ییسر الغزو الثقافي آلیات اإلخضاع الداخلي مما یبدو كأنه تعمیة للحال أو تجمیل له

علــى طاقــة البصر، وقـد حــدث  وتوقع المبدع قد تجسد في عصر الصورة بأبرز أشكاله حیث أمكن التأسیس للغة بصریة یسـتحوذ مــن خاللهـا كلیــا        
هذا االستحواذ من خالل اعتقال العقل والمخیلة في دائرة البصر وعزل المتلقي عن محیطه وقد تطور هذا األمر إلى تفاعل بین الالمرئـي فـي الصــورة وال 

لیس فقط بل أن الصورة بلغت من التــأثیر أن سـحبت إلـى منطقتهــا جمیــع أشـكال التعبـیر تقریبــا وبــالرغم مــن أن الصــورة هــي جوهــر الفنـون . وعي اإلنسان
 .أما اآلن فالحال مختلف تماما.. البصریة إال أن بعض هذه الفنون كما یستعین كثیرا بالكلمة والصوت للتعبیر عن الماهیات التي یتوق إلى توصیلها
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كــان المتلقــي فــي الماضــي یــذهب إلــى الصــورة بحثــا عــن المعرفــة لكــن یبــدو أن األمــر اختلــف فــي العصــر الحاضــر، فقــد اختلــف األمــر كثــیرا حیــث        
أصــبحت الصــورة تــأتي إلیــه دون أن یســتطیع مقاومــة حضــورها، ولهــذا قــال الفرنســي جـان بودریــار إن هنــاك عالقــة نفســیة بیــن الصــورة وموضــوعها، وعــن 
إمكان وجود نقلة مضادة في هذه العالقة فهذا یعود إلى اآللیــات النفســیة الــتي تـؤدي إلـى تــرویض األعیـن، فهنــاك حالـة مـن السـلبیة لــدى الجمهــور، حیــث 
مـــالءات وهنـــا یكمـــن الظفـــر الكبـــیر الـــذي حققتــه تكنولوجیـــا االتصـــاالت  ٕ یـــؤدي الـــترویض إلـــى ذهـــول العقـــول بالصــور وقبولهــا بمـــا تحملـــه مـــن مضــامین وا
والمعلومات في أنها تتدخل بقوة في إنتاج وعي المتلقي مـن خــالل فضــاءات ثقافــة الصــورة، خاصــة بنســختها الرقمیــة، دون أن یطلــب أو یــدري أن الصـورة 
تعتــدي علینــا فعــال، فهــي تقتحــم إحساســنا الوجــداني، وتتــدخل فــي تكویننــا العقلــي، بــل أنهــا تتحكــم فــي قراراتنــا االقتصــادیة وهــي مثلمــا تســلب علینــا راحتنــا 

متعنا متعة من نوع جدید وبالغة التأثیر تماما مثلما تدبر ردود فعلنا السیاسیة واالجتماعیة وتؤثر في توجهاتنـا الفكریـة والثقافیـة وقــد تالنفسیة، فإنها أیضا 
 . شهد تاریخ الصورة عدة تحوالت في العصر الحدیث

ثم انتقلت .وكانت بدایة تلك المراحل منذ القرون الوسطى حتى القرن التاسع عشر حیث كانت الصورة في السابق تتحرك في مجال التلقي الجمالي        
إلى مرحلة ثقافة الصورة، منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى سبعینیات القرن العشرین عندما كانت الصورة تتماهى في سیاقات التلقي الحافلـة بمرجعیـات 

فــي تحمیــل الصــورة خطابــا آخــر یخــدم اســتراتیجیات  -صــناعة الثقافــة طبقــا للمفهــوم األصــلي -مختلفــة، وتحدیــدا عنــدما فلحــت مؤسســات صــناعة الصــورة
اقتصادیة أو سیاسیة وهو خطاب یتخذ من الفن شــكال ومــن التجــارة أو التضــلیل روحـا فـي سـیاق سـعى منتجیـه إلــى إشــاعة الوعــي المعلــب بتعبــیر هربـرت 

 . شیلر

ویشیر ناصر كنانة إلى أن مرحلة ثقافة الصورة الرقمیة منذ ثمانینیات القرن العشـرین حـتى تســعینیات القـرن ذاتــه مرحلـة غـزو العــالم واإلنسـان مـن         
داخله وسهولة تسویق التضلیل، حتى جاءت مرحلة ثقافة ما بعد الصورة التي بدأت بالتشكیل في السنوات األخیرة، في البحث عن رؤیة جدیدة بعد انعدام 

 .الثقة بین الصورة والمتلقي، وهي مرحلة اإلفاقة من الصدمة التي دعت الباحثین إلى محاولة وضع مفاهیم جدیدة لهذا الطوفان

ویؤكــد أن التطــور الهائـــل فــي آلیــات صــناعة الصــورة أدت إلــى تهشــیم النمطیــة الثقافیــة للصــورة بصـــفتها معـــادال موضـــوعیا للحقیقـــة حـــتى أضــحت        
الصورة متهمة بالتضلیل الذي تخفیه في جعبتها الالمرئیة، ولعل الجوهر األكثر إثارة یتجسد في إننا نتأمل العالم بشكل جدید من خـالل الصــور، ومــن ثــم 
نفكر ونفهم ذلك، نفهم أنفسنا بشكل جدید، إن التهدید الكــامن یقـع فــي أننـا نضــطر إلــى إعادة تقــویم أفكارنــا كمـا لــو أننـا ظفرنــا بالحقیقـة أو فــي أننـا ننطلــق 

 . كلیا من ثقافة الصورة في عمل من انعدام كلي للثقة، إن بیان انعدام الثقة بالصورة الفوتوغرافیة بسبب رقمنتها، یضعف من اهتمامنا بالعالم من حولنا

ویشــیر إلــى أنــه قــد بلغــت الصــورة الفوتوغرافیــة حــدودًا جعلتهــا خطابــا مغــایرا لمــا تظهــره، إضــافة إلــى التطــور اإلبــداعي الــذي طــرأ علــى قــدرات 
ن لـم یكـن أكــثر أهمیــة منهــا، وذلــك إالمصورین في تثویرهم للعبة الضوء والظل لقد أصبح التصویر الفوتوغرافي في عالمنـا بنفــس أهمیـة الكلمـة المكتوبـة، 

ألنه خلق بعدا تاریخیا لم یكن موجودا من قبل، أي البعد البصري كما تتمیز الصورة الفوتوغرافیة حسـب كونهــا ذات اســتقاللیة بنیویــة تتشـكل مـن عناصـر 
یكتفــي بتسـلمها فقـط بــل یعیــد قراءتهـا علــى  منتقاه ومعالجة وفق المطلبین المهني والجمالي اللذین یعطیــان لهـا بعدا تضــمینیا وتتوجـه إلــى المتلقـي الـذي ال

نــه إذا كــان مصــورا فوتوغرافیـا قــد ركـب صــورة مخادعة عـن الشـرق أ: ویسترســل. ضوء ما یملك من زاد ثقافي ورمزي انطالقا من مرجعیــة ثقافیــة حضـاریة
لـم تكتشـف ممارســته للتضــلیل قبـل مـرور مائــة عــام فـإن قــدرة الصــورة  ١٨٦٧مستخلصة من سـت صــور مختلفــة مــن بیئـات مختلفـة عــام  -األردن-العربي

ً فـــي تأثیرهــا، وأطـــول عمـــرا كمــا یقـــول  حیثمـــا یكـــون التضـــلیل اإلعالمـــي هـــو األداة  -هربـــرت شـــیلر-الرقمیـــة علـــى التضـــلیل ســـتكون ال ریــب أكــثر مضــاء
ویؤكـد أن التطــور الهائـل الـذي ثــور . األساسیة للهیمنة االجتماعیــة تكـون األولویـة لتنسـیق وتنقیــح الوســائل التقنیـة للتضـلیل علــى األنشـطة الثقافیـة األخـرى

جــاءت إلینــا لــتزیح ثقافتنــا أوال ولتعیــد إنتــاج وعینــا تمهیــدا  -تحــت ســماء العولمــة، أو األمركــة-عــالم الصــورة یلتقــي مــع حقیقــة أن ثقافــة الصــورة الرقمیــة 
 وتنشــر رؤیتهــا بآلیــات تضــلیل مقاومتهــا وبكلمــات أخــرى یتــم اســتخدام المرئــي المبهــر فــي الصــورة ،الســتبداله بوعــي آخــر معلــب ومــن خــالل هــذه العملیــة

 . لالستحواذ على عقل وخیال المتلقي بغیة تمریر الالمرئي إلى خانة الالوعي لیرسخ هناك بصفته صورة عن الحقیقة رغم اكتنازه بالتضلیل

أما الدكتور صبري منصور فیرى أن النص البصري في فن مـا بعــد الحداثــة اسـتكماًال لمســیرة الحریــة الخالقــة والمبدعــة لفنـاني الغــرب، فلــم تختلـف         
 . معالمه الرئیسیة اختالفا جذریا عن تجارب سابقة في فن الحداثة، وان كان قد تم االمتداد بها إلى آفاق أرحب وأكثر جرأة
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لقد كانت التعبیریة التجریدیة التي احتوت على درجة من الدینامیكیة والحركة الداخلیة هــي أول األشـكال الفنیـة فیمــا بعـد الحداثـة ففرضــت نفســها 
 . على الساحة األمریكیة واألوروبیة باعتبارها النص البصري الجدید الواجب اتباعه بعد الحرب العالمیة الثانیة

ظهـــر أســـلوب الواقعیـــة المفرطـــة أو مـــا فـــوق الواقعیـــة أصـــبري إلـــى أن مالمـــح النـــص البصـــري فیمـــا بعـــد الحداثـــة خـــالل الثمانینیـــات . ویشـــیر د
فبعد هجر طویل لمعالم الواقع ولألسالیب التشخیصیة وبعد اإلمعان في التغریب واإلثارة والمغامرات التشكیلیة زاد الحنین إلى اللوحة التقلیدیة  "السوبریالیة"

مع إعادة النظر في تراث الماضي، ومن هنا قدم فنانو ما فوق الواقعیة أعماال تزید في درجة واقعیتهـا عــن آلــة التصـویر الفوتوغرافیـة وحیـث أنـه ال یمكـن 
قد قـاموا بــالتركیز علــى وجهـة نظـر ناقـدة لهــذا الواقـع  -إعادة أسالیب الماضي بحذافیرها، فإن فناني الواقعیة الجدد رغم دقة التسجیلیة في النقل عن الواقع

 . وحاولوا إعادة إنتاج الحقیقة الواقعیة بشكل أكثر دقة مما یمكن أن تقتضیه نظرة العین العابرة

وفــي الثمانینیــات أیضــا جسـد النــص البصــري الجدیــد تحـوال اتخــذت فیــه أشــكاله تنویعــات عدیـدة وقــام هــذا التحـول علــى إدراك جدیــد ومختلـف للعالــم         
ولوظیفة الفن إذ قدم الفن المفاهیمي وجهة نظر فكریة ونظریة وجسدها بكل الوسائل والعناصر المتاحة، حیــث كان یرمــي إلـى إعـادة التعــرف علــى الحیـاة 
المعاصرة بكل ما تشمله من عناصره، وخالل السنوات األخیرة في القرن العشرین وصل النص البصــري إلــى أن یهجــر صــورته القدیمـة كلیــة، عنـدما أتــاح 
العمل الفني المركب للفنانین فرصة إقامة بناء تشكیلي ثالثي األبعـاد بالفعــل، أي أن األمــر تحـول إلــى إجـراء حـوار تشـكیلي حـر، مــع اسـتعمال كــل المـواد 
والخامات التي یمكن أن تساهم في ثرائه الفني بدال من التقید بالشكل التقلیدي للوحة المعلقة على حائط أو تمثال، كما وجد النص الجدید والمفاهیم الفنیـة 

 . الجدیدة رداء مناسبا وأفكارًا عصریة والتي أنبتتها بیئة تكنولوجیة وصناعیة في الغرب مع تعاظم دور الكمبیوتر في الحیاة المعاصرة

منصور إلى أنه مــن حیــث التجربــة العربیـة لـم یـدرك بعـض الفنـانین أن تـاریخ العــالم ذاتــه كــان نقیضـا للتوجــه نحــو التجـانس الثقـافي، بــل . ویشیر د        
كان باألحرى توجها نحو التمایز الثقافي أو التوسع الثقافي أو التعقـد الثقــافي واعتـبروا أنفسـهم امتــدادا جغرافیــا لألفكـار الفنیـة الحدیثـة ممـا أســفر عنــه نتــاج 

 . من الحداثة الغربیة وما بعدها

ومع ذلك لم یعدم العالم العربي بعض النماذج الواعیة التي أبدعت نصــا بصــریا حـدیثا یتسـم باالســتقاللیة ویشــي بمعـالم الهویــة ویقـدم لنــا معاصــرا ذا صــلة 
 .بالثقافة المحلیة الموغلة في التاریخ

فــي مقدمــة أنتــاج ثقافــة الصــورة للــدفاع عــن الهویــة الوطنیــة لألمــة   فــي هــذا المضــمار مــا تقدمــه الســینما العربیــة والفضــائیات اإلســالمیة  ویــأتي          
تقتحـــم بیوتـــات العالـــم    الـــتي  كهولیـــوود وفضـــائیاتهم  وتصـــدیر صـــورتها المضـــیئة الـــتي حـــاول اإلعـــالم األمیركوصـــهیوني تشـــویهها فـــي مصـــانع الصـــورة

 .المعولم 

لقد كان المخـرج العربـي مصـطفى العقــاد . اإلعالمیة واستخدموا تقنیات هولیوود نفسها  لقد استفاد بعض العرب من تكنولوجیات صناعة الصورة          
 .وعمر المختار  هالووین، الرسالة: من الذین حملوا هموم األمة واقتحم به عالم هولیوود من خالل عدة أفالم نذكر منها على سبیل المثال 

          

  

                                              

 )١الصورة (                                                     

مـن إنتـاج ) ١الصـورة ( وبعــض رجـال األعمـال العــرب فــي الوالیــات المتحـدة األمریكیـة أمثــال الكویـتي محمــد السنعوسـي ) ١الصــورة ( لقـد اسـتطاع العقـاد 
تیــار القاتـل المقنـع ـــ أو المشـوه ـــ الـذي ال یمــوت فـي سـینما   سلسلة أفالم الرعب التي تقوم على شخصیة دمویة من الیهود فإلیهمـا یعـود الفضــل فــي إنتـاج

فمنــذ ذلــك الفیلــم ونجاحــه الكبــیر والمفــاجئ ، ظهــرت علــى الشاشــة أفــالم تنتمــي إلــى ذات . ١٩٧٨ســنة   "هــالووین" مــن خــالل إنتــاج   الرعــب األمریكیــة
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فــي مناسـبة ، یقتـل ویــذبح كمـا یشـاء وفـي نهایـة الفیلـم یبـدو وكأنـه قـد مـات ، لكنـك تعلــم یقینـا أنــه سـیعاود الظهـور مـرة    قاتل مخیف مقنع یظهر: التیار 
 . أخرى

 " :هالووین"بضعة أسس أرساها   هناك         

وفـي لیلــة. ســنة ١٥ألقــي علیـه القبــض وأودع المصــحة، هنــاك لـم یتكلـم مــع أحـد ألكـثر مـن . القاتل ارتكـب أثنـاء صــباه جـرائم غامضـة الــدوافع       .١
 .ـ وقد صار اآلن رجال قویا ـ عاد إلى بلدته لیقتل   هروبه من المستشفى

 . اللیلة المعنیة هي لیلة الهالووین ـ عید البربارة ـ التي یحتفل بها المسیحیون       .٢

 .اسم یهودي  "مایكل مایرز"اسم هذا القاتل هو       .٣

 .نفسه السبب في ذلك" كابنتر"فقط في األحالم یمكن أن یستخلص المرء من : جون كاربنتر "كاتب الفیلم       .٤

 . ٥، هالووین٤هالووین ) ٢الصورة (،٣، هالووین ٢، هالووین  ١هالووین : لقد شهد هالووین خمس حلقات أي       .٥

لـم أفكــر فـي «ـــ وهــو بطــل الفیلـم ــ یهـودي أعـرب عن دهشـته " مـایرز"داویت لیتل ، حین سئل عن الســبب فـي أن "  مخرج الجزء الرابع من هالووین
 .» وهذه أول مرة یتم اإلشارة إلى اسم القاتل في العناوین« : أثناء مراجعته للفیلم قال    "فارایاتي" أحد نقاد مجلة .   »هذه النقطة من قبل

وقــد ، یفتتــح فــي كــل عیــد بربــارة  ذلــك أن الفیلــم صــار تقلیــدا" هــالووین" لیلــة البربــارة، علــى أي حــال ، كانــت عنصــرا تجاریــا مســاندا فــي نجــاح      
ــ وعـددا غـیره ــ سـقط فــي   لیكــون تتویجـا مرعبـا لتقلیــد مسـیحي آخـر ، لكـن الفیلــم" سانت فاالنتاین" حاولت أفالم أخرى السیر على نسقه فخرج مثال 

 .التجربة

غـیر أن عملــه هـذا لـم " ریـك روزنتـال "أیضــا، لكنـه لــم یخرجـه هــو ، وأخرجــه " كــاربنتر"الــذي كتبـه " ٢هالووین "كان كذلك تقدیما لـ " ١هالووین "     
 .في األنفس واألوصال ١یصل إلى ذات التأثیر الذي أوجده هالووین 

فصـل " لتخرجه عن خطه المعتاد وتحوله إلــى عنـوان فرعـي هـو " تومي لي واالس" الذي أخرجه   ٣غیر أن األید الیهودیة تتسلل إلى هالووین      
. ، ویتفق محمد السنعوسـي ومصــطفى العقــاد بأنـه كــان غلطــة ، فــالفیلم خـرج عــن حكایـة القاتـل المقنـع لیطــرح مسـألة اجتماعیــة مختلفـة " الساحرات 

كـان خـارج اإلطـار والخــط بالفعـل ، لكنــه كـان جیـدا فـي .الشریر فیها مصــنع یــورد وینتـج أقنعـة مـن یسـتخدمها یسـتلب وینفـذ األوامـر الـتي تعطـى لـه 
 .خصوصیته

     

  

  

  

  

 )٢الصورة   (                                                
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للمخـرج    ١٩٨٦لیعود من جدید في الحلقـة الرابعــة مـن هــالووین سـنة   سبع سنوات" مایرز " اختفى القاتل المقنع   هالووین  بعد الحلقة الثالثة من
   "داویت لیتل"

 واحتل القاتل مكانته من جدید بین الشخصیات الشریرة على 

 الشاشة وراح یمارس المزید من القتل واإلرهاب في ذات البلدة 

 وتشیر صورة. التي كانت مسرحا لجرائمه في ذات تلك اللیلة 

 ....و قانا   جرائم هذا البطل القاتل مایرز إلى جرائم الیهود في فلسطین ولبنان من خالل مجازر دیر یاسین ، وجنین، صبرا ، وشتیال، 

إذ ترمز تلــك القریــة الــتي تــدور فیهـا أحـداث الفیلــم إلــى قــرى فلســطین ولبنـان الـتي یزورهــا بیـن الفینـة واألخــرى القاتــل الیهــودي لینفــذ فیهـا جرائمـه  
بادات تجاهلها ٕ  . ویتجاهلها اإلعالم الرسمي األوروامریكي  البشعة من قتل وحشي وا

علــى الطریقــة نفســها الــتي ســار علیهــا هــالویین ، فكــان   للــرد  بعــد ظهــور هــالووین إلــى الوجــود وشــعور الیهــود باســتهداف شخصــیتم فنیــا اتجهــوا
والتــي " ١٣الجمعــة " الــذي یمثــل فــي األســاطیر القدیمــة رمــزا للنحــس فكانــت سلســلة   ١٣غمــزهم عیــد المســلمین األســبوعي الجمعــة وربطوهــا بــالرقم 

وینتقــم مــن األبریــاء بصــورة   ال یمكــن قهــره فهــو یواصــل الحیــاة فیلمــا وراء فیلــم  هــي األخــرى علــى قاتــل  تقــوم حكایتهــا   عــرض منهــا ثمــاني حلقــات
 .وهو أیضا مقنع . وحشیة قاسیة 

مشـاهد دمویـة مفصلة   یقـوم علــى" ١٣الجمعـة "   بالتشویق الناتج عن حالة مرعبة ، مع قلیــل مــن العنـف، نـرى أن" هالووین " یكتفي  في حین
وال   علـى صــعید عــال مــع عقــل المتلقــي  أسـلوب بصــري یتعامـل" سـتیفن هوبكـنز" ال قدرة لذوي األنفس الصـافیة علیهـا، من خــالل اعتمـاد المخـرج 

یكتفي ـ كما في معظم األجزاء السابقة ــ بالوصــول إلـى معدتــه وحواســه غــیر الذكیــة ، إنهــا معادلـة صــعبة نتـج عنهـا أكـثر أفـالم الرعـب الحدیثـة فنیـة 
 .وتحدیا إلى الیوم 

 . نجد أن تلك األجزاء صارت من التعدد بحیث مرت الشخصیة في اختالفات متعددة   "١٣الجمعة " بطل أفالم " جاسون" بالمقارنة مع 

دومــا جمهــورا مـن   صــبیا فـي المدرســة ، ال أحـد یحبــه وذلــك ولــد عنــده عقــدة ، العقــدة قادتــه إلــى القتــل ، المحیــط كــان" جاســون"فــي ألصــل كــان 
هـي فـي انتقــال جاسـون ووســائل  ٠٨القتل كان فظیعا ورخیصا في بعض األحیان ، لكن اإلضافة التي جاء بها الجزء . واألوالد المراهقین   الصبایا

وأن علیهــم االنتقــال إلــى   انتقامــه مــن البلــدة الصــغیرة إلــى نیویــورك ، صــانعوا الفیلــم أدركــوا أنــه مــا عــاد مــن الممكــن البقــاء فــي إطــار البلــدة الصــغیرة
لقـد كــان الفیلـم فـي نظـر الكثـیر مــن النقـاد .... ویالـه مـن عــالم مثــیر..... المدینة ، جاسون وجد ضحایاه في أقبیتهـم الفقــیرة ومجاریها وأنفـاق المــترو

 .  وتفجیرات أنفاق المترو ومحطات القطار في أوروبا، في نیویورك   سبتمبر ١١نظرة استشرافیة ألحداث 

وغیرهمــا مــن أفـالم الرعــب مثـل كـابوس شــارع  ١٣و الجمعـة   بعد دراسته لهالووین  من جرید القبس  ثقافة وفنون   یقول محمد رضا في صفحة
وأرجـو أن أكـون مخطئـا عنـدما أقـول إن البسـاط یســحب مــن تحـت قدمــي   بین هذه األفالم حادة  إن المنافسة« :   إیلم ، مذبحة تكساس المنشـــاریة

(  »"هالووین"سلسلة 
]٤[

(
 

إلى الحفاظ على البلدة الصغیرة مسـرحا ) المنتج مصطفى العقاد وباقي المساهمین في التمویل(   "هالووین" یعمد صانعو « : ویبرر ذلك بقوله 
بأقــل مقــدار " هـالووین" ثـم یحـرص هـؤالء علــى تحقیـق سلسـلة . للحدث، بینما صار من الضروري أن یتوجه الفیلم إلى تحدیات جدیدة في مدن أكبر

  ممكـــن مـــن المیزانیــات، وهــي خطـــة كانـــت تناســب الســـینما قبــل عشـــر ســنوات ، لكــن جمهـــور الیـــوم صــار أكـــثر فذلكـــة ورغبـــة فـــي مشــاهدة الخــدع

(» . والمؤثرات السینمائیة من قبل
]٥[

(
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وعمـر المختـار وكـل منهمــا   الرســالة: والمســلم للغــرب أحسـن تقـدیم وهمــا   ویأتي الفیلمان اللذان أخرجهما العقاد وقـدم مــن خاللهـا صـورة العربـي
 .من إشهار إسالمه" أنطوني كوین " كان له كبیر األثر في نفوس المشاهدین في مختلف بقاع العالم إذ حدى األمر ببطلیهما وهو 

 .بالسبق في توظیف تقنیات اإلخراج لتقدیم رسائلها الثقافیة لآلخرین  وفي هذا المضمار یشهد للسینما السوریة واإلیرانیة

 .وصناعة الرأي العام   ـ الصورة اإلعالمیة        ٣

عمــًال باإلســتراتیجیة المعروفــة لكســب الــرأي ، وهــي إثــارة المخــاوف لــدى المتلقــي مــن أمــر مكــروه قــد یحصــل لــه ، أقــر صــحفیون إســرائیلیون أن 
ویصـرح . اإلعالم الصهیوني الموجه إلى داخل إسرائیل كان یعتمد إلى إیهام الذهن الیهودي بعقدة الخوف من العرب والتفوق التقني والكمي علیهــم 

قد تم تحویل عقدة الخوف من العرب إلى أسطورة عملت وسائل اإلعالم على غرسـها فــي ذهـن كــل یهـودي مـن أجـل تنمیــة :" أولئك الصحفیون بأنه
ویصـور اإلعــالم اإلســرائیلي العـرب همجـًا متعطشــین للــدماء ، ال یفهمـوا إال لغة القـوة ، ومـع ذلـك تتمكــن . الشعور بالحقد والكراهیة ضد كــل عربــي 

) ]٦[(" إسرائیل الدولة الصغیرة من هزیمتهم في كل حرب یبدءونها أو تضطر هي إلیها للدفاع عن أمنها بفضل تمیزها وتفوق جنودها
 

وهنــاك حمــالت إعالمیــة منظمــة موجهــة إلــى الــرأي العــام العربــي لكســبه فــي ســبیل تحقیــق األهــداف اإلســرائیلیة ، فضــًال عــن اإلعــالم اإلســرائیلي 
لــى االقتنــاع بــأن الحـرب .  الموجه إلى داخل إسرائیل لكسب الرأي العام  ٕ وتعمد هذه الحمالت إلى إضعاف الروابط الثقافیـة والحضــاریة بیـن العـرب وا

 . مع إسرائیل غیر مجدیة ، فالعرب هم الخاسرون أوًال وأخیرًا والسالم مع إسرائیل ال یكون إال بالتسلیم لها 

وفـــي هـــذا الصـــدد ، یصـــرح صـــحفیون إســـرائیلیون أن اإلعـــالم الموجـــه إلـــى العـــرب یحـــاول أن یصـــل بهـــؤالء إلـــى االقتنـــاع بعـــدم الجـــدوى الخیـــار 
العسكري مع إسرائیل لتحقیق هدف نهائي یتمثل في المضي بالعرب إلى قمة الیأس من إمكانیة التخلص من األوضاع الــتي یفرضـها علیهــم التفــوق 
اإلسرائیلي ، ومن ثم تحطیم أي أمل في إمكانیة تغیر الواقع ، أو حتى التفكیر في تحسین الظروف الموضوعیة واالجتماعیة واالقتصادیة والصحیة 

) ]٧[. ( التي یعانون منها یئةالس
 

ومــن أهــم األســالیب الــتي اتبعهــا اإلعــالم الغربــي عامــة واألمیركــي خاصــة ً ، وذلــك لكســب الــرأي العــام ، كــان أســلوب التضــلیل اإلعالمــي ومــن 
ها اإلدارة األمیركیة لتبریر نقل ما تومن األسالیب التضلیلیة التي اتبع. األمثلة الكثیرة مثال حجب األسباب الحقیقیة لحرب الخلیج عن الرأي العام 

 صــورة الــرئیس صــدام حســین هويشیقــارب النصــف ملیــون جنــدي علــى بعــد عشــرات آالف الكیلومــترات مـن دولهــم ، قامـت الوســائل اإلعالمیــة بــت
ثارة المخاوف من ازدیاد قوته ومن ثم دغدغة عواطف األمیركیین باألمور التي یعتز بها ویحافظ علیها ، ویعمل ألجلهــا كـل أمیركــي وهي الحریـة  ٕ وا

رب ، عتعبئـة الـرأي العــام ضــد نظــام الـرئیس العراقــي الــذي وصــفته بهتلــر الفـي  ولقــد نجحــت وســائل اإلعــالم األمیركیــة . والعدالــة والنظـام العــالمي 

. (الشیطان الصغیر والمخرب األعظم 
]٨[

 (
 

وكـــان مـــن الواضـــح أن اإلدارة األمیركیـــة وبواســـطة إعالمهـــا المكثـــف أظهـــرت أن األســـباب الرئیســـة للحـــرب هـــي االنتصـــار للحریـــة والدیمقراطیـــة 
یعتقــدون األمریكیــون أن الفــرد األمریكــي هــو األقـوى . والتخلص من القیادة النازیة أو ما شابه ذلك ، والتي یمكن أن تدمر العــالم لـو تعاظمــت قوتهــا 

وذلك نتیجة الصورة التي خلفتها الوســائل اإلعالمیـة في ذهن األمیركــي مــن خـالل . اق وأقدرهم على مواجهة الصعوبات والتغلب علیها لعلى اإلط
وفـي … وغــیرهم  the a team"الفریـق األول " wonder woman"المـرأة لمتفوقــة  " super man" الرجــل المتفــوق:" سیل من الــبرامج وهــي 

هذه األفالم یقوم األمریكي في مواجهة أعنف المعارك ودائمًا یخرج منتصرًا بأقل قدر ممكن من الخسائر ومن األسالیب التي إتبعها اإلعالم الغربـي 
لكســب الــرأي العــام، وتبعـه فــي ذلـك قسـم مــن اإلعــالم العربــي ، إخفــاء بعــض الحقــائق والتركـیز علـى وجـه واحــد للقضــیة بــدل مناقشـة وجهــتي النظــر 

 .المتعلقتان بها 

صـورة العـرب فـي :" بعنـوان " مركـز دراسـات الوحــدة العربیــة"وهكذا تبــدو الصـورة الشــائعة عــن العربـي فــي الصـحافة الغربیـة ضمن دراسـة نشـرها 
وصورة العربي في التلفزیون والسینما ال تقل عن " . ال یعول علیه"و " باألنانیة"صورة تصف العربي على أنه مخلوق یتصف ". الصحافة البریطانیة
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" (صورته في الصحافة بشاعة إذ یبدو متعطشا إلى االنتقام ، قاسیًا ، منحطًا ، مهووسا ، یبتز األمم المتحضرة بواسطة النفط 
]٩[

 (
 

وهــذه ال تطــال . فــي العقـــل الجمــاعي والثقــافي الشــعبي فـــي البلـــدان الغربیـــة " العربـــي البشـــع"ونجـــد ســعیًا متزایـــدًا ومتصـــاعدًا إلـــى ترســـیخ صـــورة 
المواطنین العرب في الدول التي صادقت اإلتحاد السوفیتي السابق ، بل انه تطال الجمیع بدون إستثناء ، سواء كانوا رعایا دول مناهضة للغرب أو 
حلیفــة وصــدیقة لــه ولقــد ظهــرت هــذه الحقیقــة فــي أعقــاب حــادث تفجــیر مركــز التجــارة العــالمي ، إذ خلقــت التعلیقــات فــي اإلعــالم األمیركــي بعبــارات 

". (الخطر اإلسالمي " ومن " اإلرهاب العربي " وتأویالت تحرض على العرب وعلى المسلمین وتؤجج المخاوف من 
]١٠[

 (
 

وال یثیر اإلستغراب أن قضیة اإلسالم كانت األبرز في ما یشغل تقریبًا جمیع رؤساء الدول وكبار المسؤولین في الشـرق األوسـط خـالل السـنوات 
ویرى معظم هؤالء الزعماء ، وكذلك الجمهور العام ، إن . األخیرة ویوجد قلق كبیر في شأن الطریقة التي یصور بها اإلسالم في اإلعالم األمیركي 

بعـــض أجهـــزة اإلعـــالم األمریكیـــة ومعلقیـــن آخـــرین یعتمـــدون إظهـــار اإلســـالم بوصـــفه دینـــًا غـــیر متســـامح ومتطرفـــًا ، والـــدول ذات الغالبیـــة المســـلمة 
یســتخدمان كصــیغة مرادفــة " مناهضــة الدیمقراطیــة " و " اإلرهــاب " ومــا یثــیر الســخط خاصــًة اإلحســاس بــأن تعبــیر . بإعتبارهــا غــیر جــدیرة بالثقــة 

)]١١[. (لإلسالم 
 

ویفسرها على أنها اإلسالم ، مثلما فعل ویلي كالیس ، سكرتیر حلف األطلسي ، " األصولیة"كثیرًا ما لوحظ أن البعض قد أصبح یربط كلمة 
المقترنـة بـالعنف والتطــرف واإلرهــاب ، مثلمـا فعـل الـرئیس األمیركــي السـابق ریتشــارد " األصــولیة"وهـو یقصـد " اإلسالم"وأن البعض یطلق مسمى 

) ]١٢[. (نیكسون ، ورئیسة وزارة بریطانیا السابقة مارغریت تاتشر ، وأستاذ العلوم السیاسیة في جامعة هارفارد صامویل هانتنغنتون 
 

ذا كانت صورة العربي في الغرب واضحة وثابتة أو صورة  ٕ العربیة فهي نمطیة وثابتة عن العربي والمؤكد أیضًا أن الغرب سـاهم فــي " األنا"وا
صنع صورة العربي لدى شعوب أخرى غیر عربیة إذا أشارت باحثة یابانیة إلى أن صورة العربي في الیابان بعد الحرب العالمیـة الثانیــة اختلفـت 

 . عن صورته قبل الحرب 
 

وكان السبب في هذا االختـالف غــیر المـبرر هــو أن األمریكیــون قـاموا بعــد الحــرب بوضـع منـاهج التعلیــم فـي الیابـان ونقلـوا إلـى الكتـب المدرســیة 
 .الیابانیة الصورة األمیركیة عن العرب الموجودة في الكتب المدرسیة األمریكیة 

فــالمعروف عــن صــورة العربــي فــي الغــرب أنهــا توحــد العــرب وتتعمــد عــدم التمیــیز بیــن العــرب والمســلمین ، وتتجاهــل وجــود عــرب مــن ذوي 
نتشــار اإلســالم  ٕ وكــذلك تســتمر . الــدیانات األخــرى ، ال تعــترف بالحــدود السیاســیة لألقطــار العربیــة وتغفــل عــن حضــارات مــا قبــل اإلســتغراب وا

. (إسرائیل في تلقین أبنائها الكراهیة والحقـد ضــد العـرب وضــد المسـلمین 
]١٣[

أمـا فــي أمیركا ، فیواجـه العــرب أزمــة هویــة ویصـورون كشـعب ) 

)]١٤[(غیر متحضر ومتخلف ، وقد رسمت أقلیة سیاسیة في أمیركا هذه الصورة للعربي لتشویه سمعته في الشرق األوسط 
 

 ١٩٨٤لجاك شاهین الصادر سن " العربي في التلفزیون"للعربي في التلفزیون األمیركي وفي كتاب ) STEREOTYPE(الصورة النمطیة 
یشرح لنا كیف أن المنتجین والكتاب یصورون العربي على أنه شریر في  ١٩٨٤و  ١٩٧٥والي یغطي ثمانیة أعوام من البرامج التلفزیونیة بین 

 .مختلف البرامج التلفزیونیة ، من الرسوم المتحركة لألطفال إلى أفالم األسبوع المنتجة خصیصًا للتلفزیون 
 

أما النساء فأنهن یصورهن على . فال یزال الرجال العرب یظهرون على الشاشات كأصحاب بالیین أو مفجري قنابل أو قطاع طرق من البدو 
إنهن راقصات شرقیات ال رأي لهن في أي شيء أو كائنات مجلالت بالسواد یحملن من األعباء ما یلوي ظهورهن والصور المستعرضة في 

ویكر جاك شاهین في كتابه الصور . حیة الیوم أكثر مما كانت قبل إنتشار التلفزیون حوالي نصف قرن " العربي في التلفزیون"كتاب 
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 . ١٩٥٢عام " صغیرتي مارجي"الكاریكاتوریة عن العربي في مسلسل 
 

وال تزال الصور . ویشار إلى أن حروب الخلیج ومحادثات السالم لم تغیر الصورة التي ال یزال العربي في التلفزیون یفتقر إلى الوجه اإلنساني 
ویعتمد المنتجون تصویر . المتوهجة والمواضیع المثیرة الطعام األساسي للشاشة الصغیرة فالكره للعربي واضح جدًا في نفسیة المشاهدین 

ویعرف منتجو التلفزیون المشاهدین بأوصاف منفرة ویضیفون على العربي . ومثال عن الشخص اآلخر المختلف " غول " العربي على أنه 

(صفة شیطانیة نازعین عنه إنسانیته 
]١٥[

 (
 

الصورة الماضیة والحاضرة إن التلفزیون أداة بید المسیطرین على السوق وبید دعة الفوضى ، أداة لغسل أدمغة الشعوب وتسخیرها 

. (لمصالحهم وأغراضهم ، ووسیلة لنشر مفاسد األخالق 
]١٦[

 (
 

 
" ونتیجة لذلك . فصورة العربي القبیح في برامج الماضي یعاد بثها الیوم على أشرطة الفیدیو ، تكرار باستمرار على التلفزیون وشبكات الكایبل 

الصورة التقلیدیة الثابتة إلى جانب صور الیوم المؤذیة والمهنیة في عشرات األفالم والبرامج الدرامیة والكومیدیة في فترة اإلقبال الیومیة " تقیح 
. إن العرب كانت ضحایا النظرة التقلیدیة البشعة في األعوام األخیرة :" ي نیوریبابلیك قبل عشرة أعوام "وكتب ناشر . األكبر في التلفزیون 

والمقاییس عما یعتبر محترمًا في تصویر المجموعات القومیة أو العرقیة أو التعلیق علیها یجب أن تطبق على العرب مثلما تطبق على أي 

](إن االنتهاك الواسع لمثل هذه المعاییر یهدد كل الضحایا المحتملین باإلهانة العنصریة ویجب أن یتم وضع حد لذلك … مجموعة أخرى 

]١٧
 . (

 

 
" الكل في العائلة"لكن ذلك لم یتوقف وال یزال عرب تلفزیون األمس یطوفون بحثًا إن فریسة على الشاشة الصغیرة وهو یظهرون في برامج مثل 

 .، وغیرها من البرامج الكثیرة " ملفات روكفورد"، " هنتر"، " كاغي وال یسي"، "تشارلز أنجیلز"، " بنسون"، ) الفریق األول(أي تیم 

وتوفر النظرة التقلیدیة تقریبًا كل الصور التي یملكها األمیركیون في أذهانهم عـن الرجــل العربـي ، فهــو داكــن البشـرة یتكلـم بلهجــة ممـیزة یهــدد 
كمــا یوصــف بأنــه خــاطف النســاء . بتــدمیر أمیركــا الشــمالیة ، لدیــه إیمــان مختلــف ، معــاد للیهــود والمســیحیین ، وال یقـــدر قیمــة الحیــاة البشـــریة 

 .الغربیات لشقراوات ، أو جبان یغیر مبادئه حسب الظروف 

بإعطـاء " جواسـیس"و " مهمة مســتحیلة"و" . ماغنوم"، " األمیركي الحالم"مسلسًال مثل  ٨٠حتى یومنا هذا أستمر أكثر من  ١٩٨٣ومنذ سنة 
 .الصورة السلبیة عن العربي والمسلم 

معلــم ومعلمــة فــي المــدارس الثانویــة لخمــس والیــات أمیركیــة بكتابــة أســم أي بطــل عربــي أو إنســاني یعرفونــه مــن خــالل  ١٩٣وفــي طلــب مــن 
 .اآلخرون لم یكتبوا شیئًا  ٢٨٧أما المعلمون " السندباد"و" علي بابا"التلفزیون والسینما ، فذكر خمسة منهم أفالم 

هـــذه " الترفیـــه"والصـــورة النمطیـــة للعربـــي حاضـــرة دومـــًا وظـــاهرة فـــي مسلســـالت جدیـــدة وفـــي عشـــرات مـــن المسلســـالت المعـــادة وتعلـــم بـــرامج 
 . ملیون مشاهد في إنحاء الوالیات المتحدة  ١٠٠المشاهدین من یكرهون ومن یحبون وهؤالء ال یبلغون ما یزید على 

فهــذه توحــي لألطفــال بــأن العــرب قـوم . ویصــل تشــویه صــورة العــرب إلــى أقصــى درجاتــه فــي بــرامج األطفــال الــتي یقــدمها لتلفزیــون األمیركــي 
أشــرار ومغفلــون ویبــدو هــذا واضــحًا فــي أفــالم الرســوم لمتحركــة ، خصوصــًا تلــك الــتي تجــذب مالییــن األطفــال األمــیركیین إلــى شاشــة التلفزیــون 

فال یحدث مطلقًا أن یظهر في هذه األفالم بطل عربي یمكن أن یعجــب بـه األطفـال ویتحمسـوا لــه وبـدًال مــن . صباح أیام السبت من كل أسبوع 
الــذین ینتصــرون علــى العــرب فــي ) . أي أألبطــال الــذین یعجــب بهــم األطفــال األمــیركیون(ذلــك أنهــم یشــاهدون كیــف األشــرار بمضــایقة أبطــالهم 
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. (وغالبًا ما یقوم العرب الوضعاء بأسر معبودي األطفال في أفالم التلفزیون ویهددون بقتلهم . نهایة األمر 
]١٨[

(
 

من تحلیل دقیق في هذا الموضوع نســتطیع أن نخلــص أن  ILLINOISفمن خالل ما قدمه جاك شاهین ، أستاذ وسائل اإلعالم في جامعة 
صــورة العربـــي فـــي تلفزیـــون الوالیـــات المتحــدة األمیركیــة نمطیـــة لـــم تتغــیر مــن الخمســینات وحـــتى بعـــد المفاوضــات ومرحلـــة الســـالم وهــي تــدرس 

 . لألطفال من نعومة أظافرهم 
 .الشخصیات العربیة الفاسقة في األفالم السینمائیة الغربیة

الســینما هـي مـن الوســائل اإلعالمیـة الفعالـة فــي تكــوین الـرأي العــام ، ویقـع علـى األفــالم الســینمائیة مســؤولیة خلقیـة بالنسـبة لألفــراد المجتمــع  
ألنهــا موجهــة إلــى جمیــع الطبقــات ، وتصــل إلــى أمــاكن ال تعــرف أنواعهــا أخــرى مــن الفــن واســتطاعت الصــهیونیة أن تجعــل مــن الســینما ســالحًا 

وهنـاك مئـات مــن األفــالم تمكـن بهـا الیهـود مـن تكــوین رأي . فعاًال في التأثیر على الرأي العام العالمي للتعــاطف مــع قضــیة الیهــود فـي فلسـطین 

(مضاد للعرب في أوروبا وأمیركا 
]١٩[

.(
 

كـیرك دوجــالس ، بــول یویــنر ، (ي یشترك في تمثیله عدد كبیر من أشــهر نجــوم هولیــود منهـم ذوال" الظل الكبیر"فمثًال هناك الفیلم المشهور 
، الــذي تطــوع لمســاعدة الجیــش ) مــاركوس دوجــالس(والفیلــم فــي ظــاهرة یحــاول تخلیــد أحــد الضــباط األمــیركیین ) .  فرانــك ســیناترا ، ســینتا بیرجــر

ولكــن الحقیقــة الكامنــة فــي ثنایــا الفیلــم ، هــي محاولــة الغــرب والعــالم كلــه بــأن حــق الیهــود فــي .ومــات هنــاك  ١٩٤٨ -٤٧اإلســرائیلي فــي عــامي 
فلسطین حق أصـیل ، واألخطـر أن الفیلــم یصـور أن العـرب أنفســهم یعرفــون لـك ، وكـانوا یسـاعدون الیهـود الموجــودین فــي فلسـطین لكــي ینـتزعوا 

 . من العرب ها الحق 

. من هنا استطاعت السینما األمیركیة خالل عهدها الفتي أن تخلق صورة نمطیة عن العرب والمسلمین وجعلت منهم شخصیات فاسقة 
وكما تقول دراسة قام بها لورانس میكالیك بلغ عدد األفالم األمیركیة المنتجة . ویحظى موضوع العرب باهتمام السینما األمیركیة منذ فترة طویلة 

یمثل أفالم : األول : وتنقسم إلى نوعین رئیسین . وهي سبعة وثمانین فیلمًا على األقل . في السبعینات ، وعالجت موضوعات تتصل بالعرب 
 . المیلودراما ، والمغامرات العجیبة التي یدور معظم أحداثها في الصحراء 

 
فالعرب یقومون باختطاف النساء . وكانت أعمال العنف وفرط الشهوة الجنسیة من الصفات األساسیة التي التصقت بالعرب من هذه األفالم 

األوربیات األصل ، أو یظهرون في صورة جیش من الفرسان الهمج المتوحشین یهاجم بعض نقاط المراقبة بوحدات جیش أجنبي یدافع عن 
أما النوع الثاني من هذه األفالم ، فیمثل تلك األفالم الكومیدیة المضحكة المبتذلة التي یظهر فیها العرب في صورة . نفسه بطریقة بطولیة 

ویمثل عمر الشریف دور السلطان " حریم"شخصیات طیبة القلب ، لكنها مخبولة العقل أو في صورة أشرار معتوهین ، مثال فیلم أمیركي هو 
 .الذي یخطف ویشتري النساء األجنبیات خاصًة ویضعهن في جناح حریمه لیطفئ غرائزه الجنسیة

, “ Exodus“: ویبدو واضحًا في األفالم التالیة . اإلسرائیلي بأسلوب أفالم رعاة البقر المشهورة  -وكذلك فقد قدمت هولیود النزاع العربي 

Judith,  “East a giant shadow  ” . ویظهـر العـرب فــي كـل هــذه األفــالم فـي صـورة المتوحشـین ، فــي حیـن یظهــر اإلسـرائیلیون فـي

) ]٢٠[. (صورة قوم طیبي القلب 
 

ن یربــون األطفــال علــى الحقــد وذلــك مــن خــالل لقطــة لــذلك الطفــل يلســتیفن إمرســون ، یصــور لنــا أن األصــولي" جهــاد فــي أمیركــا"ففــي فیلــم 
 ".سأذبح الیهود"الفلسطیني في المخیم الصیفي بشیكاغو الذي یقفز أمام الكامیرا هاتفًا 

وحرب الخلیج فلم تعد الدولة التي ال تغلب فقد ضربت في عقر دارهـا ولـم تسـتطع حمایــة   سبتمبر ١١لقد اهتزت صورة أمریكا منذ هجمات 
جنودها الذین یعودون من العراق ، فلم یصبح الجندي األمریكي ذلك الذي یخوض الحروب في   نفسها من الهجمات ، كما أربكها صور نعوش
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شتى بقاع العالم ویخرج منتصرا دون خسائر، كما جاءت حرب لبنان لتفضح زیف اإلعالم الصهیوامریكي من خالل ثقافة الصورة الــتي بــرع 
ومــع   مــع راجمــات الصــواریخ   تســیر جنبــا إلــى جنــب   اإلعــالم الحربــي لحــزب اهللا إذ كانــت الكــامیرة  وأجــاد تقــدیمها  فــي تشــكیلها مقــاتلوا لبنــان،
وخـیر مثـال   وهــزمهم شـر هزیمــة  والمقاومین في هجماتهم وتفجیراتهم لعتاد وجنود الغاصب اإلسـرائیلي ممــا أربكهـم  االستشهادیین في عملیاتهم

متـن الطـائرات إلـى   على ذلك تلك الصور التي كانت مجموعة المنار تبثها للدبابات اإلسرائیلیة وهي تنفجـر والجثـث وهـي تتسـاقط وتحمــل علــى
 . الكیان اإلسرائیلي ، وصور الجنود وهم یتباكون من هول ما شاهدوه في لبنان ، وصور المستوطنات وهي تدك بصواریخ حزب اهللا

  تلك الصور كانت ذات حدین حد موجه للعدو إذ قذفت في قلوبهم الرعب وجعلتهم یعیدون كافة حساباتهم ، والحد اآلخر موجـه للـرأي العــام
العربي إذ أعاد زرع الثقة في نفوس الشعب العربي والوجدان اإلسـالمي ، وحـتى فــي نفــوس أولئــك الحكــام الــذین كـانوا یشــككون فـي انتصـار أحـد 

وأكثر من هذا فقد قــال . ونصحوا المقاومة باالستسالم قبل بدایة الحرب وأثناء الحرب ، والسیر على خطاهم التطبیعیة، من العرب على إسرائیل
كنـا ننصـب أفخاخـا إعالمیـة للعــدو اإلســرائیلي إذ كنـا بعـد كــل « : زعیـم حــزب اهللا السـید حســن نصـر اهللا فــي مقابلـة تلفزیونیـة بثتهــا قنـاة الجزیـرة 

وننتظــر إلـى أ ن یبـادر العـدو إلـى تكـذیب الخـبر ،   نصــرح بهـا وبما لحقـه مـن خسـائر ،  نلحق فیها خســائر بالعـدو اإلسـرائیلي  عملیة عسكریة
تســیر جنبــا إلــى جنــب مــع البندقیــة ، ومثــل هــذا نجــذه أیضــا فــي الثــورة   لقــد كانــت الكــامیرا   »فنبــث شــریط الفیــدیو الــذي تــابع العملیــة وصــورها 

   .الجزائریة ضد االحتالل الفرنسي 

نما هو قدیم قدم اإلبداع اإلنساني ، فلو ذهبنا إلى تراثنا األندلسي لوجدنا األدبـاء   إن متابعة القلم للسیف لیس ولید ٕ الساعة في الفكر اإلنساني وا
األصغر یكتب إلى أبي الجیوش ابن أبـي عـامر برسـالة ینبهـه فیهـا إلــى خطـورة السـیف والقلــم فـي   برد  یحتفون بهذا الموضوع أیما احتفاء فهذا ابن

لــى ضــرورة   المعركة، سماها رسالة السیف والقلم أجرى من خاللها مناظرة بین السیف والقلم ٕ وتوصـل فــي نهایتهـا أن ال غالـب وال مغلــوب بینهمــا، وا
 .في الدولة وقد اجتمع في ید أبي الجیوش الذي هو أمیر سیف وأمیر قلم   اتحاد هما

علــى   وأوروبا بخطر اإلنتاج العربـي في هـذا المجــال فاســتثمروا الشخصــیة العربیـة فـي إنتـاجهم الســینمائي  لقد شعر منتجو ثقافة الصورة في أمریكا
نجــد   ومــن خــالل ملصــقته)  ٣الصــورة (للكاتــب والمخــرج غابرییــل راینــج    DEATH OF PRESIDENT" مــوت الــرئیس " غــرار الفیلــم البریطــاني 

النـاظر مـن قرب الــى تفاصـیل . صورة كبیرة للرئیس األمیركي جورج دبلیو بوش علىخلفیة سوداء، في أسفلها تاریخ یشیر إلى سنة میالده وآخر الــى وفاتــه
. إذا هذا ملصــق لفیلـم ولیســت نكتـة ثقیلــة ألعـداء الـرئیس. أو أكتوبر وعلى أسماء ممثلین ومخرجین/تشرین األول ٢٧الصورة سیعثر على تاریخ آخر هو 

الـذي افتتـح الشــهر الفائــت فــي مهرجــان تورونتـو السـینمائي حیــث حــاز  Death of a President" مــوت رئیـس"الملصـق یخـص الفیلـم البریطــاني الجدیــد 
ولكن الملصق المذكور لیـس جـزءًا مــن الحملـة الدعائیــة للفیلـم ". نیوماركت فیلم"جائزة النقاد الدولیة وعثر على موزع له في الوالیات المتحدة األمیركیة هو 

نما في كندا حیث ردود الفعل أقل حدة ألن ال خـالف هنـاك علـى ال ٕ علــى أن . شـعبیة بـوش كمــا قـال أحـد أصــحاب صـاالت السـینما فـي كنــدا في أمیركا وا
 الموزع 

یواجه صعوبات كبرى في عرض الفیلم في الصاالت األمریكیة بسبب موضوعه وبسبب توقیت عرضه أیضا الذي یصادف قبل أسبوعین فقط من 
نجد انه لیس الئقا عرض : "أكبر سلسلة صاالت سینمائیة قائالً " ریغال غروب انترتاینمنت"یعلق مایك كانبل رئیس مجلس إدارة . االنتخابات النصفیة

فتمیل أیضا إلى ) USAسینیمارك "أما سلسلة الصاالت المنافسة ." فیلم یصور اغتیال رئیس مازال في سدة الرئاسة بصرف النظر عن مواقفنا السیاسیة
، ویبدو كوثائقي تلفزیوني إلى أن تحدث نقطة التحول "٣الخطة الوطنیة "بعد تمریر ما یسمى  ٢٠٠٧تدور أحداث الفیلم في العام .عدم عرض الفیلم

یصور . الكاتب والمخرج غابرییل راینج یخلط بواسطة التقنیات الرقمیة صورًا حقیقیة للرئیس بوش مع مشاهد تمثیلیة الغتیاله وتداعیات ذلك. الدرامیة
موزعو الفیلم یقولون انه بعید من . الفیلم أمیركا بقیادة دیك تشیني ولكن التركیز هو على بحث الشرطة الفیدرالیة عن القاتل الذي یشتبه انه سوري األصل

!(أیة دعوة للعنف بل بخالف ذلك یدعو إلى التعاطف مع بوش
]٢١[

.وهذا هو المغزى من جعل القاتل عربي من سوریا) 
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 .٨٥: مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، المرجع السابق، ص -عواد علي، معرفة اآلخر –)١(

 .٣٨: مارسلو داسكال، االتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة، المرجع السابق، ص -)٢(

 .٧٣: حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، المرجع السابق، ص –)٣(

١[.٧٤حنون مبارك، دروس في السیمیائیات المرجع نفسھ، ص–ـ  ]  

 .٦٢: بییرجیرو، علم اإلشارة، المرجع السابق، صـ ]٢[ 

٣[علي ناصر كنانة   ـ ثقافة الصورة في زمن العولمة ]  

 م١٤/٩/١٩٨٩  الخمیس . ١٤٢٣القبس العدد   ولماذا یقتل وال یقتل؟  ...........من ھو مایكل مایرز. ـ محمد رضا ]٤[ 

 . ـ المرجع السابق]٥[ 

 . م١٩٩٤ربیع . ١٠٧العدد . المنطق   مجلة. دور الوسائل اإلعالمیة في صناعة الرأي العام . علي عبد الحسن رزق   ـ]٦[ 

 ـ المرجع السابق]٧[ 

 . م١٩٩٤تشرین الثاني ٢٩. ملحق األفكار. الحیاة   جریدة  .نزاع ثقافة الكلمة والصورة. ـ محمد سبیال]٨[ 

 . م١٩٨٦حزیران . بیروت . ٠٢الطبعة . مركز دراسات الوحدة العربیة . صورة العرب في صحافة ألمانیا االتحادیة. ـ سامي مسلم ]٩[ 

 . م٢٩/٠٣/١٩٩٣جریدة الحیاة . العربي البشع وانفجار مركز التجارة العالمي. ـ رغید صالح]١٠[ 

 .م١٠/١١/١٩٩٤. جریدة الحیاة . اإلسالم واإلعالم األمیركي . ـ جورج كاكغنفون]١١[ 

 .م١٩٩٥نیسان  ١٨. الحقیقة والتجني على اإلسالم في إعالن ویلي كالیس . فؤاد عبد السالم القارسي  ـ]١٢[ 

 .م١٩٩٣نیسان ١٠جریدة الحیاة . بین صورة األنا العربي وصورة اآلخر الغربي. ـ جمیل مطر]١٣[ 

 م١٩٩٥أیار ١٠.جریدة النھار . العرب في أمریكا  ـ]١٤[ 

 .م١٩٩٣حزیران ٩. جریدة الحیاة . الصورة النمطیة للعربي في التلفزیون األمیركي. ـ جاك شھین ]١٥[ 
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 .م١٩٩٣تشرین األول  ٩جریدة الحیاة . الشرق یھب والغرب یأخذ ویحرف. ـ فیكتور باسل ]١٦[ 

 . مرجع سابق. جریدة الحیاة . ـ جاك شاھین]١٧[ 

 .م ١٩٩٤كانون الثاني  ٢٠.جریدة الحیاة.غیاب اللوبي العربي: صورة العرب السیئة في الوالیات المتحدة األمیركیة. ـ رتو بیت ]١٨[ 

 .٤٢ص . دار المعرفة الجامعیة. الرأي العام والمخطط الصھیوني . ـ فتحي األبیاري ]١٩[ 

   .٩٦ص . م١٩٨٨ . ٠١ط. مطبوعات نادي القاھرة للسینما. الشخصیة العربیة في السینما العالمیة. ـ أحمد رأفت بھجت]٢٠[ 

 ٨صفحة -ثقافة و فنون  - ٢٤١٧العدد  - ٢٠٠٦األول  تشرین ١٥االحد  -المستقبل . اغتیال الرئیس بوش في سیناریو متخیلـ ]٢١[ 
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 مفهوم الكتابة عند السیمیائیین الفرنسیین

  -فریق كما هو أنموذجا -
فرطاس نعیمة: األستاذة

قسم األدب العربي
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
جامعة محمد خیضر بسكرة

  
 
  

 :تقدیم
مفهوم واسع و مهم في األدب الفرنسي، و النظریات الفلسفیة الحدیثة، و قد اتخذت عدة أشكال في مداخالت النقـد  écritureالكتابة      

Jaques،أو جــــاك دریــــدا )Roland  BARTHES (1915-1980، ســــواء عنــــد روالن بــــارطNouvelle critiqueالحــــدیث 

DERRIDA (1930-2004( لفریق كما هـو" ، و سوائهم، أو المنظرین للكتابة النسویة عموما، و الكتابات الجماعیةLe groupe de

Tel Quel"  محاولــة تجعــل مــن النــص لیــس فضــاء تعبیریــا و إنمــا «، هــذا الفریــق الـذي أبــدى محاولـة لتقریــب الكتابــة مــن القــراءة، و هــي
، ألنهـم فــي هـذه )المطلسـم(فضاء افتنان، و بهذه الطریقة یمكن القضاء على السأم و الضـجر الــذي یشـعر بـه القــارئ أمــام النص الحـدیث 

 .، فیصبح القارئ منتجا ال مستهلكا فحسب، و مبدعا من نوع خاص ال متلقیا فقط)١(»اللحظة سیكفون عن التلقي لیشاركوا في اإلنتاج

الفلســفیة الحاملــة لالســم نفســه، هــذا المصــطلح الــذي ال یــبرح -و علــى هــذا األســاس روج الفریــق لهــذا المصــطلح، فــي مجلتــه األدبیــة     
Le groupe d’étudeقــدم فریــق الدراســات النظریــة لكمــا هــو«جدیــدا، و مهمشــا فــي الدراســات الكالســیكیة، إن لــم نقــل منســیا، و قــد 

théorique de Tel Quel البحث الجمــاعي لنظریـة المجموعـةLa théorie d’ensemble   ووقـع میشـیل فوكو ( ١٩٦٨سـنةMichel

FOUCOULTتهــدیم معمــم" بحثـا عــن إثارة «، وذلـك )٢(»)، و روالن بارط، جـاك دریدا المقـاالت األولــىSubversion généralisée

Pierreلبیـــیر غیوتـــه Roman Eden، بســـبب منـــع نشـــر روایـــة عـــدن ١٩٧٠لكـــن، فـــي ســـنة . ، فالكتابـــة و الثـــورة لهمـــا غایـــة واحـــدة"

GUOTAT  التلكیلییــن" ، تمــت قطیعــة    Telqueliens"  مــع ال PCF(3(ــم یــدعم المؤلــف بثورتهــا "  كمــا هــو " إذن، قامــت . الــذي ل
، هاتـه )Louis ARAGON »(4و لــویس أراجـون PCFبمهاجمـة ال " Mouvement de Juin  ١٩٧١حركـة جـوان"   الثقافیـة أثنـاء
كمـــا هـــو "(structural، أو البنیــوي formel، و الشـــكلي littéralالحرفـــي " ضـــرورة تجـــاوز ]  مـــن خالهـــا [ أعلـــن الفریــق « الثـــورة الـــتي 

٧: ١٩٦٨.( 

، و الـذي وصـل مترجمـا Formaliste   russesبوضوح، اتفق الفریق على أال یبقى عند الـدرس الـذي تلقــاه من الشـكالنیین الـروس      
Roman ، ثــم قــدم للجمهــور الفرنســي بــأكثر واحــد شــهرة مــن بینهــم رومــانTzvetan TODOROVمــن طــرف تزفیطــان تــودوروف 

JAKOBSON »(5(. 

الروایـة  -بین نص لسولیر بعنـوان«من هنا، ارتأى الفریق ضرورة عرض شعاره الرسمي الخاص به، و الذي یبشر بالنقد الجدید، فقد      
" ، أمـا مؤلفـاه " l’écriture textuelleالكتابـة النصـیة " قیمـة  -Le roman et l’expérience des    limitesو تجربـة الحـدود 

األدب  و la littérature de présentation ) العـرض(فقــد كتبـا ضــد أدب التمثیــل  " Nombres 68أعـداد " و  " Drame 65مأساة 
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 .)٦(»النفساني، و لم یتوقف سولیر عن التأكید على الوظیفة النقدیة و التفكیكیة لألدب الحقیقي

) األدب(الحیز األكبر من اهتمامات منظري الفریــق ككـل، الــذین اتخـذوها كشـعار لهـم یواجهون بهـا كلمــة ) الكتابة(و قد شغلت كلمة      
إن شــعار كمــا هــو هـو الكتابــة، التــي «: شـارحا وجهــة نظــرهم L.SOMVILLEسـومفیل .ذات المعنى أو الداللة المبتذلة حسبهم، یقــول ل

یتعلـق األمر بالمؤلفیـن ...Freudو فرویـد  Marxنواجهها باألدب، و كان على األولى أن تعمل على تهدیم الثانیة، و ذلك باسم مـاركس 
مبــدع  (Sujetالــذي ســتكون لــه مهمــة عكــس شخصــیة الفاعــل  " Fictionالخیــال " أو  " Poésieالشــعر " أن یمارســوا قطعــا مــع مفهــوم 

 .)٧(»أو تنظیم العالم الواقعي) Le créateur de l’œuvreالعمل 

مســتویات " بتوســع فــي إحــدى المقــاالت المنشــورة بالمجلــة نفســها، و ذلــك بعنــوان ) الكتابــة(ســولیر یتعــرض لمفهــوم .هــذا مــا جعــل ف     
بمثابة طبقات یتكـون منهـا  -عنده–، بحیث إن تلك المستویات  "Niveaux sémantique d’un texte moderneداللیة لنص حدیث 

، ویقصد بها الكتابة؛ أي التمثیل الخطي، فلكل لغة حروفها الخاصـة )Couche superficielleطبقة سطحیة (أي نص، فالطبقة األولى 
 )٨(.بها، تلك الحروف تجتمع وفق نسق معین لتشكل المظهر المادي للنص

J.KRISTEVAكریسـتیفا .كما هو مطروح لدى ج Intertextualité، فهي التناص )C.moyenneوسطى .ط(أما الطبقة الثانیة      

لدانتي أللجیري، فهي تمتص العدید من المصادر المتنوعـة، و  La Divine Comédie، و یعطى مثاال عنها بالكومیدیا اإللهیة)١٩٤١(
 .)٩(ص الالحقلكن ال توظفها بطریقة مباشرة، بل تخضعها لعملیة هدم و بناء، یتناسب و معطیات الن

و إن كـان، فــي الواقــع، لیــس مسـموحا أن نكتـب .  بواسطة هذا العمل أي الهدم و البناء، تظهر إلى حد ما الحریة و لیـس اإلجبـار«و      
إنهـا إمكانیة ...إال انطالقا من القراءات السابقة، فإنه بفضل توفر إمكانیة فعل شيء آخر غیر إعادة هاتــه القراءات،تصـبح الكتابة حقیقـة،

 .)١٠(»و إعطاؤها عمال من جدید" قبلي " و ضع النصوص المقروءة في حالة عمل، و البحث لها عن معنى 

فلیست فقط الحروف أو الكلمات التي تســمح لنـا بالكتابـة، بــل انه . الكتابة هي، و بأكثر توسع، أسلوب من أسالیب التناص«إذن ف      
 .النصیة المقروءة، و التي، نستطیع تقطیعها، إعادة بنائها، و تحویلها على هوانا séquencesأیضا مجموع المقطوعات 

Laو كـل نـص، مــع ذلــك، یحتفــظ قلیـال أو كثـیرا بـاألثر ...La lectureللقـراءة ) سـرقة(لـن تتواجـد كتابـة شخصیة مــا لــم تكـن هنـاك      

trace "  لملحقاته النصیةAnnexions textuelle " ١١(»التي أجازته(. 

و تعـــــني فعـــــل انفتـــــاح اللغــــة، تمفصـــــلها، تقطیعهـــــا، " الكتابـــــة "  «، هـــــي )C.profonde عمیقـــــة .ط(أمـــــا الطبقـــــة الثالثـــــة و األخـــــیرة       
مــدلول، حجــز خطــي للصــوت فـــي /، أثــر داخلــي للتمیــیز دال"الكتابــة " فــي "  مــا قبــل كتابـــة " بالطریقــة الــتي تظهــر بهــا دائمــا...تفضــیئها

 .)١٢(»الكالم

 :و إن ملخص العملیات السابقة، هو ما یمكن أن نمثل له بهذا الرسم المبسط     
  
  
  
  
  
   

 ١ ط               
  

  

 الكتابةطبقة سطحیة

  Texteالنص  التناصطبقة وسطى
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٢ ط                

  

 ٣ ط              
  

 .سولیر.حسب مفهوم ف ١تحتوي ضمنیا على ط ٣بحیث إن ط
، ینفلـت مـن espace، تدخل في فضــاءénoncéملفــوظ «و مجاراة للنظرة السابقة، فاللغة في أي نص محكومــة بعوامـل معینة؛ إنهـا      

، ذات نظـام Concepts، بـل إن ذلــك الفضــاء هـو باألحرى مضـبوط بتصـورات  La compétence de linguistiqueكفـاءة اللساني
ـــة، و ذات النظـــام الالنظمـــي  Termesســـیمیائي، أي، حســـب مصـــطلحات  ـــا كریســـتیفا الدقیق سوســـیر (حســـب  Paralinguistiqueجولی

Saussure ( و التناصیة جوهریا حسب) باختینBakhitn)»(13(. 

مقابـل النــص الكامـل الجامــد المسـیج بقدسـیة شـكله و فرادتـه، «سـولیر.غیر أن هذه المجهودات القیمة، التي استبدلت حسب اقتراح ف     
القائلــة بــأن كــل نــص یقــع عنــد ملتقــى مجموعــة مــن النصــوص األخــرى؛ یعیــد قراءتهــا و یؤكــدها و یكثفهــا و یحولهــا و ...فرضــیة التنــاص

) ١٩٧٠-١٩٦٧(، لم یكتب لها االستمراریة، إذ دب االنشقاق في أعضاء الفریق؛ فمن اتخاذ شكل الشـیوعیة )١٤(»یعمقها في نفس الوقت
ففـي صــیف . في نقد ألعمـاق الظــاهرة التسـلطیة«، ثم التراجع عنها نهائیا، و الشروع )maoÎsme (1971-1976إلى اعتناق الماوتسیة 

التمــیز هـذه هــي القاعـدة فــي الفـن و األدب، یجـب علـى الثــوري : من كما هو و خصص لالنشقاق، یعلـن سـولیر n°76نشر العدد  ١٩٧٨
 .)١٥(»أن یكون من اآلن فصاعدا متمیزا

A quoi sert Telمـا هـو هـدف كمــا هــو : متسـائال...ســولیر العتبة.یغـادر ف ١٩٨٣فـي شـتاء  n°94العـدد األخــیر «و بظهــور      

Quel ?»(16(. 

هذا السؤال الذي نستشف من خاللـه روح الیأس، و العجـز عــن الوفـاء لمبــادئ المشـروع الـذي اخطته الفریــق لنفسـه، إذ تحـول الكثیــر      
ـــة(مـــن مؤسســـي المجلـــة عنهـــا، لتفقـــد بـــذلك أهـــم أعضـــائها المؤسســـین، كســـولیر  ، )زوجتـــه(كریســـتیفا .، ج)القطـــب الروحـــي و مـــدیر المجل

الخ، لیذهب كل منهم مذهبا خاصا به، و یستقل بأفكاره، كما هو الحال مع بارط على سبیل المثال، الذي حاول أن یؤسـس مـا ...بارط،.ر
، هاتــه النظریــة الــتي حاكهــا فــي الحقیقــة مــن خیــوط متعـددة، غــیر أن الشــيء الوحیــد و " Théorie du texteنظریــة النــص " أســماه ب 

نشــر فــي «األكیــد أن أفكــاره تلــك عكســت انتمــاءه إلــى الفریــق، كمــا تــدل علــى ذلــك أغلــب كتاباتــه الرئیســیة و محاوالتــه النقدیــة، حیــث إنــه 
سـولیر مـدیر كمــا هـو، و قــد .ف oeuvreحول مؤلـف  (**)دراسته األولى )  ١٩٦٥، جویلیة ٢١٨العدد  (critiqueالحقیقة في مجلة نقد 

حكــم علــى هاتــه الدراســة بأنهــا غــیر مهمـة بمـا فیـه الكفایــة، علـى المســتویین النقــدي و النظــري، فأعــاد نشــرها فیمــا بعــد مضــیفا مــن شــروحه 
فـي مرحلتهـا السـیمیولوجیة  collectif Tel Quel، الـذي شـكل بیـان جماعــة كمــا هـو "نظریة المجموعة " الخاصة، في المؤلف الجماعي 

sémiologique  و الثوریــة، و منــذ ذلـــك الحیــن أســس بــارط نظریتــه للنــصtexte»(17( المنهــج، :  ســبع مقترحــات«، و الــتي تقــوم علـــى
، بحیـــث إنـــه اعتـــبر أن )plaisir»(18، اللـــذة lecture، القـــراءة filiation، النســـب pluriel، التعـــدد signe  ، العالمـــةgenresاألنـــواع 

، كمـا هـو معــروف عنـد اللسـاني signifiéو المـدلول  signifiantالعالقة التي تقوم بین القراءة و الكتابة، تماثل تلك التي تقوم بین الدال 
، أي إنهما كوجهي العالمة اللغویــة ال یقبالن الفصــل عــن )Ferdinand de Saussure (1857-1913السویسري فردیناند دي سوسیر 

 .بعضهما البعض
Le degré zéro deالدرجــة الصــفر للكتابــة [واضــحا منــذ محاولتــه الرئیســیة األولــى  Writingاهتمــام بــارط بالكتابــة «و قــد كــان      

 الكتابةطبقة عمیقة
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l’écriture 1953[أن أي شــكل   ، الـتي أثبــت فیهـاform فالكتابـة مشـحونة . أو أسـلوب للكتابـة لیــس تعبــیرا حـرا عــن شخصـیة مؤلـف ما
 .)١٩(»و إیدیولوجیة، و اللغة لیست بریئة مطلقا  اجتماعیة valuesدائما بقیم 

اللغة و األسلوب، قوتان تمتلكان سلطة تفرض على الكاتب، األولى عبارة عن طبیعة مشتركة بین الجمیع، و الثانیة هي «بمعنى أن      
و بمـا . طبیعة خاصة بالكاتب، و هي تأتي من باطنه، و من هاتین القوتین یمیز بارط الكتابـة، یصـرح لنا أنه بواسـطة الكتابة یبـدأ األدب

 .)٢٠(»أن الكتابة ترتكز على عالقة بالتاریخ، و بما أنها محددة بمتلقي النص فهي حریة، من خاللها یختار الكاتب مقاصده

" و قــد تحولــت عــن طریــق      الكتابــة هــي العالقـــة بیـــن اإلبـــداع و اللغـــة األدبیـــة،:  فالكتابــة لیســت وســیلة اتصــال لكـــن وظیفــة«إذن      
مؤلـف، لكـن تبــني وضعیة فـي إطـار ثقافـة مشـحونة   subjectivityالكتابة لیست تعبیرا عن ذاتیـة . االجتماعي "  destinationالمقصد 

 .)٢١(»هاته المعاني متضمنة سلفا تعریفات حول ماهیة األدب و النصوص األدبیة. مسبقا بمعنى و بیانات

 ،                      "Le plaisir du texte لذة النص " ، یطرح بارط فكرة جدیدة عن الكتابة في مؤلفه ١٩٧٣في سنة      

علــم متــع :  و الكتابــة هــي. انــه الكتابــة: و هــذا الــدلیل قــائم. إن علــى النــص الــذي یكتبونــه أن یقــدم إلــي الــدلیل علــى أنــه یرغــب فــي«: یقــول
 .)٢٢(»و هذا العلم لیس له إال مصنف واحد هو الكتابة عینها(اللغة   Kama-Sutraاللغة، كاماسوترا

، استخداما فیه الكثیر مــن )٢٣(»، لكن أن یستخدم اللغةwordفعال متعدیا، هدفه لیس أن یقدم الكلمة «و هذا ما جعله یعتبر الكتابة      
و االنقالبــات الفكریــة و الزعزعــات المعرفیــة، و هــو مــا مــیز أســلوب   اإلیحــاء و الغمــوض و الشــطحات الفلســفیة و الهلوســات االیروســیة، 

) لـذة(لقــد أصــبحت «:بارط شخصیا، خالل رحلته في الكتابة اإلبداعیة، یقول محمد عزام فـي مقــال رصـد فیـه مراحــل تطــور الفكر البــارطي
بارط في اللعب بالكلمات، حیث ینغمس في اللغة وحدها، فیستخرج المستوى الالواعي من اللغة الواعیة، و یخلـق لغـات شـارحة لنصوص 

لـذة (و تنفجـر هـذه اللـذة الجنسـیة في كتابـه . ممارسـة شــهوانیة) الكتابـة(لذتـه النصـیة، مسـتمتعا بــالقراءة، و مؤكـدا أن  td جدیدة، و ینغمـس
 .)٢٤(»)النص

: ، و قــد تنبــأ لنشــوء هــذا العلــم بقولــه "Grammatologyعلــم الكتابــة " أمــا نجــم الفلســفة المعاصــرة جــاك دریــدا، فقــد دعــا إلــى تأســیس      
و إن . و األلسـنیة سـتكون مجـرد جـزء مـن ذلـك العلـم العـام...علم لم یتحقق بعد، و لن نستطیع أن نقول ما هــو، لكـن لـه حقـا فـي الوجـود«

 .)٢٥(»(***))٤٩: نحویة. (القوانین التي تكتشفها الغراماتولوجیا ستنسحب على األلسنیة

دي سوسیر،الذي قال مــا یشـابهه، حینمـا تنبــأ لنشـوء السـیمیولوجیا، .و كأن هذا التصریح جاء نقدا لكالم عالم اللسانیات السویسري ف     
ــم الكتابــة یعــد نقـــدا لثنائیــة سوســیر «: محمـــد ســالم ســعد اهللا.یقــول د ، و رؤیتـــه لـــدور العالمــة و )الــدال و المـــدلول(إن مجمــل المعطـــى لعل

ــدال عنــد سوســیر هــو تشــكل ســمعي و بصــري، و صــورة لحمــل الصــوت و قــد عــد دریــدا ذلــك تمركــزا حــول  فاعلیتهــا فــي بنــاء النــص، فال
 .)٢٦(»الصوت، و صورة واهمة لحمل المعنى

هو مساهمة فعلیة منه في إعطاء مكانة للحرف المكتوب، بعد أن تمركز الفكر الغربي ) الكتابة(و لعل لجوء دریدا إلى مصطلح      
إلى منتصف القرن العشرین، فقد نصب أغلب ) Platon (427-348المنطوق منذ أفالطون  la paroleلقرون عدیدة حول الكالم 

الفالسفة أنفسهم كحماة للفظ المنطوق على حساب اللفظ المكتوب، الذي عد عدیم الفائدة قیاسا بنظیره السالف الذكر، یقول أفالطون في 
إن الكتابة هي من السوء بالضرورة؛ ألنها خارجة عن دائرة الذاكرة، و ألنها «: -نقال عن عبد المالك مرتاض– " Phèdreفیدر " كتابه 

 .)٢٧(»ال تنتج علما و لكن رأیا؛ و ألنها، أیضا، ال تنتج حقیقة، و لكن مظهرا

 .و هو كما نالحظ موقف شدید العدائیة اتجاه الكتابة، و تسفیه لها، و حط من قیمتها، و تجمید إلمكانیاتها في الحیاة البشریة     
لكن، یا ترى على ماذا یقوم مشروع دریدا الرامي إلى تقویض النظرة التقلیدیة، و اإلعالء من شـأن الكتابـة ؟ أقـول بادئ ذي بــدء، إن      

أوجدهـا «دریدا من الفالسفة الذین یبتكرون و یشتقون مصطلحات خاصة بهم، ولهذا فان الباحث في فكره تواجهه عدة عقبات، لعل أوالها 
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أســـلوب دریـــدا نفســـه المتســـم بإثـــارة الحـــیرة فضـــال عـــن مصـــطلحاته و مفاهیمـــه، أمـــا الثانیـــة فهـــي سلســـلة اآلراء النقدیـــة الـــتي تعـــد تـــأویالت
interprétations  غــیر وافیــة أو ســوء تـأویالتmis interprétations و لعــل المتأمـل فیمـا كتبـه فـي هــذا المجــال ك )٢٨(»محتملــة ، "

ـــم الكتابـــة " ،  "l’écriture et la différence 1967الكتابـــة و االختـــالف  laاالنتشـــار " ،  "de la grammatologieعل

dissémination"  ، " أركیولوجیــا الــنزقl’archéologie du frivole  " ، " الصــوت و الظــاهرةla voie et le phénomène

الخ، سوف یخرج بنتیجة واحدة، و هو أنه یحـاول أن یؤسـس نظریـة جدیــدة لعلـم الكتابـة، و إن كانـت مصـطلحاتها لم تتضـح بعد فـي ...،"
، و مــن هـذه المصـطلحات الـتي تـرددت كثـیرا )٢٩(أذهان الكثیرین، و لهذا نعتها البعض بأنها أشـباه مفــاهیم، و أسـماها هـو البنیـة التحتیة 

 :عنده نذكر
 .Dissémination) التشتیت(، االنتشار Différence، االختالف Traceاألثر 

  
  
  
 :Traceاألثر -١

أو المفـردات، و إلیجـاد ما یمكـن أن  هو أدنى أو أصغر مستویات البنیة الضروریة إلیجاد أي اختـالف أو تضـاد بیــن المصطلحات      
 .)٣٠(")الخارج " أي إیجاد أي عالقة مع (تحل هذه المصطلحات أو المفردات مكانه و تنوب عنه 

بمفهــوم األثــر بوصــفها الحامــل لســمات الكتابــة، و لنشــاط الــدال، و قــد ) signeالعالمــة (و قــد كــان هــدف دریــدا مــن هــذا أن تســتبدل      
إلــى نظــام لآلثــار، بحیــث إن تلــك اآلثــار تعیــن علــى ترســیخ مفهــوم  -كمــا هــي عنــد سوســیر–تحولــت اللغــة وفقــا لــذلك مــن نظــام للعالمــات 

 .)٣١(الكتابة

 ):اإلرجاء(االختالف _٢

، بینمــا اقــترح البعــض االســتفادة مــن )االختــالف(أو) اإلرجــاء(شــكل هــذا المصــطلح أثنــاء ترجمتــه مشــكلة لــدى المــترجمین، فــترجم ب      
ـــتي تتوفـــر علیهـــا اللغـــة العربیـــة، إذ قـــام د ـــات الواســـعة ال ـــد الوهـــاب المســـیري بنحـــت مصـــطلح آخـــر مـــن الـــترجمتین معـــا فقـــال .اإلمكان عب

 .)٣٢()اخترجالف(

و شــكلیة تجمــع معــا سلســلة مــن   و مفهومــه عنــد دریــدا یمتــاز بنفــس ســمات األثــر، إذ یعــبر عــن حركــة بنیــة اقتصــادیة و مفاهیمیــة     
 .)٣٣(الحركات الداللیة التي ترتبط بأصول المصادر المختلفة لهذا المصطلح

 :االنتشار-٣
یقصــد بــه انتشــار المعــنى و تشــتته بطریقــة تستعصــي علــى الضــبط و التقنیــن، بــل هــو حركــة مســتمرة تتســم بالزیــادة المفرطــة إلــى حــد      

 .الفیضان و التفسخ
، و كــأن ...)العقــار، تریاق الحـب، العـالج، السـم،(على سبیل المثال، و الذي قد یعني ) Pharmakon(و یتجلى ذلك في مصطلح      

 .)٣٤(اللفظ یمارس عملیة إغواء القارئ أو المتلقي

و رغــم هــذا یبقــى هــذا المشــروع، الــذي اخطتــه جــاك دریــدا، لیؤســس للغراماتولوجیــا مــن الصــعوبة بمكــان، انــه أشــبه مــا یكــون بالمتاهــة      
 .المتعددة المنافذ، أو السؤال المعلق الذي ینتظر جوابا، و لعله من المفید أن نؤكد بأن هذا العلم ال وجود له بعد
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  :خاتمة
من المفاهیم المحیرة عند هذا الفریق، الـذي أبـدى محاولة جـادة و جدیدة ) الكتابة(مما سبق ذكره، یمكننا أن نخلص إلى أن مصطلح      

لیعطي للجانب الكتابي أهمیة تعادل أو تتعـدى أهمیـة الجانب النطقــي أو الشـفوي، إال أن محاوالتــه تلـك، كانــت تتراوح حینـا بین النجـاح و 
 .حینا آخر بین الفشل، رغم الحجج و الذرائع التي ساقها أعضاؤه لیحاولوا االستدالل على صحة ما ذهبوا إلیه

إن حضور الكتابة و انجازها لنفسـها یعد تهدیــدا لمركزیــة «: محمد سالم سعد اهللا قوله.و من المفید في ختام هذا المقال أن نردد مع د     
حضور العقل، و مركزیة حضور السلطة، و مركزیة حضور الجسد خارجها و إذا كان ثمة حضور للحقیقة، فإنه یتمثل فـي تفكیـك الكتابــة 

(»و المنفـي لكل هذه المراكز، ال لتكون مركزا بدیال، و لكن لتكون قراءة قد یطل منها الغائب و الممتنع، و ما لم یفكر فیه، و الهامشـي، 
، و هو ما عجل في خلق أعداء كثیرین حاربوها على مر العصور، محاولین اختزالهـا و احتواءهـا و تهمیشـها، إال أن الكتابـة تعاند و )٣٥

 !أو لیست الكتابة في النهایة أسطورة  ، "العنقاء "  تتحدى، و تنبعث من رماد فنائها، كالطائر األسطوري 
  

 :هوامش
  

 Jean EDRENسولیر و جون ایدرن ھالیي .، تحت مبادرة ف)seuils(مجلة أدبیة تأسست بدار النشر عتبات " كما ھو "  -(*)
HALLIES)  افتتح العدد األول من المجلة بعبارة نیتشھ )١٩٦٢الذي تم إقصاؤه سنة ،Nietzsche » أرید العالم و أریده كما ھوJe 

veux le monde et je le veux tel quel«و قدمت المجلة نفسھا كبیان مضاد للسارتریة ،  Anti-Sartrien سارتر الذي یرید أن ،
  Voir:Collection Microsoft ® Encarta 2005                                     .یحرر الكتابة من كل تبعیة سیاسیة

 .٧٤، ص ١٩٩٤، ٢مدخل لدراسة النص و السلطة، أفریقیا الشرق، المغرب، ط : عمر أوكان -)١(
(2)- Lion SOMVILLE et autre : méthodes du texte (Introduction aux études littéraire), édition Duculot, 
Paris Gembloux, 1987, P113. 

 .، أي الحزب الشیوعي الفرنسيParti Communiste Françaisاختصار ل  PCFال  -)٣(
(4)- Voir : Collection Microsoft ® Encarta 2005. 
(5)- Léon SOMVILLE : Op., Cit., P113. 
(6)- Collection Microsoft ® Encarta 2005. 
(7)- Léon SOMVILLE : Op., Cit., P113 et siuv. 

 .٧٠مرجع سابق، ص : عمر أوكان: بنظر -)٨(
 .٧١-٧٠. المرجع نفسھ، ص ص: ینظر -)٩(

(10)- A.Fossion et J.P.Laurent : Pour comprendre les lectures nouvelles, Edition A. de Boeck, Bruxelles, 
1981, P 158. 

 )11 )- Ibid, P 157. 
 .٧٢مرجع سابق، ص : عمر أوكان -)١٢(

(13)- Léon SOMVILLE : Op., Cit., P 114. 
 .www.Fikrwanakad.comالمختار حسني، في : ، تر»نظریة التناص«: دوبیازي.م.ب -)١٤(

(15)- Collection Microsoft ® Encarta 2005. 
(16)- Le même. 

 ".  Sollers écrivain 1979سولیر كاتب " یقصد بھ كاتبھ  -(**)
(17)- Michel BEAUJOUR : «Barthes et Sollers», in www.Fabula.org. 
(18)- Alain GIFFARD : «Roland Barthes, le lecteur et l’hypertexte», in www.typepad.com. 
(19)- David MACEY: Dictionary of critical theory, Penguin Book ltd, London, England, 2000, P 29. 
(20)- «le jargon du critique littéraire », in www.dift.info/art/index.php. 
(21)- D.MACEY: Op., Cit., P 406. 

 .١٥، ص ٢٠٠١، ٢الحسین سبحان، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط  -فؤاد صفا: لذة النص، تر: روالن بارط -)٢٢(
(23)- Voir : D.MACEY :Op., Cit., P 406. 

٢٠٠٠، نیسان، ٣٤٨، مجلة الموقف األدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ع »النقد الحر عند روالن بارط«: محمد عزام -)٢٤(
 ).مقال في االنترنیت(، 
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؛ ألن المصطلح حسبھما ال یعني في الموروث )النحویة(ب  Grammatologyیقصل میجان الرویلي و سعد البازعي ترجمة  -(***)
، كما یریان ...)وحدة الوزن، حبة القمح، الحفر، وحدة السلم الموسیقي، وحدة الطیف،(فقط، بل یحمل معاني أخرى ك ) الكتابة(اإلغریقي 

ال یقصد بالحرف، الحرف المكتوب و إنما المنطوق، و ذلك استنادا إلى ما جاء  " De la grammatologie" أن دریدا في مقدمة كتابھ 
٢ع، ط .ث.، م)إضاءة ألكثر من خمسین تیارا أو مصطلحا نقدیا معاصرا(دلیل الناقد األدبي : في بدایة مؤلفھ السابق الذكر، ینظر كتابھما

 .١٥٨-١٥٧.، ص ص٢٠٠٠، 
 .المرجع نفسھ -)٢٥(
، كانون ٤١٧، مجلة الموقف األدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ع »فلسفة التفكیك عند دریدا«:محمد سالم سعد هللا -)٢٦(

 ).مقال في االنترنیت (٢٠٠٠الثاني، 
، دار ھومھ للطباعة و النشر و )متابعة ألھم المدارس النقدیة المعاصرة و رصد لنظریاتھا(في نظریة النقد : عبد المالك مرتاض -)٢٧(

 .٨٣، ص ٢٠٠٢التوزیع، الجزائر، 
 . www.aushtaar.net، في»جاك دریدا، و نظریة التفكیك«: خالدة حامد تسكام -)٢٨(
 .٥٤مرجع سابق، ص : ینظر الرویلي و البازعي -)٢٩(
 .٥٨المرجع نفسھ، ص  -)٣٠(
 .مرجع سابق: محمد سالم سعد هللا: ینظر -)٣١(
 .٤٢٦، ص ١٩٩٩، ١موسوعة الیھود و الیھودیة الصھیونیة، دار الشروق، مصر، ط : عبد الوھاب المسیري: ینظر -)٣٢(
 .٦٢-٦١. مرجع سابق، ص ص: الرویلي و البازعي: ینظر -)٣٣(
 .٦٧-٦٦. الرجع نفسھ، ص ص: ینظر -)٣٤(
 .  مرجع سابق: محمد سالم سعد هللا -)٣٥(
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 سیمیوطیقا الصورة

 سلطة الصورة أم صورة السلطة؟

 نموذجا" سقوط النظام العراقي"

منصور آمال: األستاذة    
قسم األدب العربي
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
جامعة محمد خیضر بسكرة
 

  
  
  

ر حتّى تغیب عنك ذاتك« :ALVARDO MUTIS قال               ر تبصّ   » تبصّ
Regarder, regarder, jusqu’à ne plus être soi même                                       

 :مقدمة
ل الرسـالة البصـریة           ّ ــة فــي مزبلــة الــزمن الحاضـر و اآلتــي، تتحـو ّ ه اآلمــال و ترمـى األنظمــة العربی ّ ات إثر فجیعتها الكبرى و فضــیحة التــاریخ، حیــن تتشـو " L’image Médiatique"عندما یسقط الحلم و تنهار الّذ

 .بكافة أنواعها أداة مركزیة من أدوات الصراع
ة غیابا شبه كلي           .هذا الصراع الذي یدور رحاه بین من یملكون مفاتیح العالم و من ال یملكون، معركة تسیطر فیها الدول الصناعیة الكبرى، و تغیب فیها النخب العربیّ

ّ النجـاح، فكمــا یقــول  ق من قبل اآلخر الـذي أدرك تمامـا ســر ّ ه و تسو ب و توجّ ـز « :"MARTINE JOLY"فمنذ مدة طویلة ظلت الخطابات اإلعالمیة ترّك ّ هــا تمی إنّ حضـارة الیـوم هــي حضــارة الصـورة بحــق، إنّ
 . »(١) حاضرنا الیوم

ل  ّ ألنّ السیمیولوجیا جاءت لتقریب « األداة الناجعة للكشف عن دالالتها،" المنهج السیمیولوجي"و نظرا الكتساح الصورة بتجلیاتها المختلفة العالم الراهن، أصبح تحلیلها مجاال مهما من مجاالت البحث، كما تحو
 . »(٢) العلوم اإلنسانیة من حقل العلوم التجریبیة و إعادة المعنى غیر المرئي للصورة و اإلنسان و التاریخ

   أنّ مجمل الدالالت التي تثیرها الرسالة البصریة لیست ولیدة مادة تضمینیة دالة كما  « 

ما هي أبعاد أنثروبولوجیة و اجتماعیة و فطریة إنسانیة ر، و إنّ  .و سیاسیة   »(٣) و معان قارة و مثبتة في أشكال ال تتغیّ
ّ تســویقه للعــالمین العربــي و الغربــي بقــدر كبــیر مــن الــذكاء و المهــارة اإلعالمییــن، اســتغل فیهــا العــدو جمیــع طاقاتــه التقنیــة الســمعیة " تمثــال الــرئیس العراقــي" لقــد كــان ســقوط  حــدثا هــزّ الوجــدان العربــي، حیــث تــم

لت الحرب إلى لعبة فیدیو شغلت البالد  « ":سوزان سونتاغ"على حد قول الكاتبة األمریكیة " حرب الخلیج الثانیة"البصریة الحدیثة، فهي تفوق  ّ  حو

 .  »(٤) و أثارت المهتمین بالتكنولوجیا

دنا في هذه الدراسة أن نكشف هذا الجانب باستعمال المنهج السیمیولوجي  ّ  إنّ الحرب على العراق هي من أكثر الحروب ممارسة للتضلیل و التوجیه عن طریق التقنیة، لذلك تعم

 ".l’analyse de contenu"و تحلیل المحتوى 

  االستخدام و الداللة: ماهیة الصورة -١
La notion d’image : usage et signification  

 :مفهومها -١-١
 .simulacreأو  effigieحیث كان القدماء یستعملون مرادفات عدیدة لها مثل  qui signifie qui prend la place deو تعني أخذ مكان شيء ما   imago, imaginisفي الالتینیة هي من 

ها -بدءا –یعرفها أفالطون   .  »(٥) تلك الظالل، أضف إلیها البریق الذي نراه في الماء أو على سطوح األجسام الجامدة التي تلمع و تضيء، و كل نموذج من هذا الجنس« بأنّ

ه  Martine Jolyو في العصر الحاضر یقر   بأنّ تعریفها صار شیئا صعبا، ألنّ

قــات une peinture pariétale ou impressionniste، الرسـومات الجداریــة أو االنطباعیـة   les films، األفــالمdessin d’enfantرسومات األطفال : ال یمكن إیجاد تعریف شامل لكل استعماالتها مثل les، المعّل

affiches الصورة الفكریة ،une image mentale  صورة العالمة التجاریة ،une image de marque commerciale ها مهمة جدا في التواصل الثقافي  . ، لكن ما یجب التأكید علیه أنّ

ها ROBERT "روبیر"و في قاموس  ف بأنّ ّ  . » إعادة إنتاج طبق األصل أو تمثیل مشابه لكائن أو شيء« تعر
و هنا یحیل أصل المصطلح االشتقاقي على فكرة النسخ و المشابهة و التمثیل، أما في االصطالح السیمیوطیقي فإنّ الصورة تنضوي تحت نوع أعم یطلق علیه، و هو یشــمل العالمـات الـتي تكــون فیهـا العالقـة 

   .)٦(قائمة على المشابهة و التماثل) األیقون و المرجع( ICONEبین الدال هنا 

 هل الصورة نظام دال؟ و إذا كانت كذلك فكیف لها أن تشكل المعنى؟ و ما حدوده؟: لكن ما یثیر السؤال

 :هنا نجد طرحین متعارضین
"فروالن بارت         ) أ ROLAND BARTHES " ّبأن ّ غة"یقر غة، صحیح أنّ األلبسة "العالم أخرس و ال یتكلم إّال عبر الّل  ؛ یعني أنّ األشیاء عاجزة عن التعبیر إّال عن طریق الّل

ة البصــریة غویة، و كذلك هـي السـینما و اإلشـهار و التصـویر الفوتوغرافــي، فالمـادّ ها ال تكتسب قیمتها الداللیة إّال بعد مرورها بالمؤسسة الّل ال تعــبر إّال  -حســب بـارت -و األطعمة و السلوك بإمكانها أن توحي، إّال أنّ
ل بارت إلى نتیجة مفادها أننا نعیش حضارة الكتابة فظیة، و بذلك یتوصّ  . أكثر من أي وقت مضى بالرغم من اجتیاح الصورة لحیاتناإذا صاحبتها الرسالة الّل

ـا إیریــك بویسـونس     ) ب ّ "أم ERIC BUYSSENS  " ــة مثــل الرمــوز العلمیــة و المنطقیـة و إشــارات المـرور، و كـذلك اإلشـارات الــتي یتــداولها الهنـود ّ فیعــترف صـراحة بوجــود أنســقة عالمیــة غــیر لسـانیة مسـتقلة و تام
ات أجراس الكنائس   الحمر للتواصل بین القبائل، و دّق

 .و األبواق العسكریة و لوائح القطارات و الدالئل السیاحیة؛ جمیع هذه اإلشارات بإمكانها أن تعبّر دون أن ترتبط بأي نسق لساني    
ا أنّ إیماءاتـه و حركاتـه ال تلفـت نظــر األم إلیــه، " بویسونس"یضیف  ــل لـذلك بـأنّ الرضــیع یــدرك فـي سـن مبكـرة جــدّ أنّ األنظمة التواصلیة السمعیة أكثر فعالیة في التواصل من األنساق البصــریة، و یمّث

 .خالفا للصراخ الذي یستقدمها حتّى و إن كانت غائبة عن مجال بصره
   » .الصورة نسق داللي قائم الذات« القاعدة اآلتیة" إیریك"و من هنا یستنتج 
م هذا الطرح بورشر  غة: قائال" L. PERCHER"كما یدعّ ابت أنّ الرسالة األیقونیة تلعب وظیفة حشویة بالنظر إلى الّل ّ لمــاذا . لیس من الّث ها تفهم، ثم یا و لكنّ و لعلّ أوضح دلیل على ذلك وجود أفالم صامتة كّل

فظیة هي التي تقوم بالوظیفة نفسها لصالح الصورة؟   ال تكون الرسالة الّل
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إلــى أنّ اللســانیات جــزء مــن  -و علــى رأســهم فردینانــد دي سوســیر -كــان نتیجــة طبیعیــة لنظرتــه فــي تصــنیف الســیمیولوجیا، ففــي الحیــن الــذي نظــر فیــه كــل الســیمیائیین"  بــارت"أعتقــد أنّ الموقــف الــذي انتهجــه 
غویة، ال یمكنها أن توحي دون لغة، أي غة لتحلیل جمیع السیرورات الداللیة« السیمیولوجیا، أصر بارت على العكس، و هذا إیمانا منه بأنّ األنساق غیر الّل أضــف إلـى ذلــك  » التواصلیة/ أنّ الباحث مضطر الستعمال الّل

سانیات -أنّ السیمیولوجیا  .ستبقى قاصرة دون استعمال مناهج و مفاهیم الّل
د إشكالیة مهمة ؟ و إذا كانـت الصــورة لغـة واصــفة، فتحلیــل الصـورة مـاذا یعــد إذن؟ هــل  métalangueهل الصــورة اإلعالمیـة لغـة أم لغـة واصـفة : هي-عسى أن ینجح هذا البحث في إضاءتها -هذا الطرح یوّل

 هو لغة واصفة لخطاب واصف أم هو شيء آخر؟

 :أقسامها -٢-١
ل           ّ  .و هي أیضا خطاب حرفي و رمزي في اآلن ذاته. )١٠(خطاب تناظري خالي من السنن و غیر قابل للتقطیع -عند بارت –إنّ الصورة الفوتوغرافیة في المقام األو

م المخطط اآلتي تلخیصا لطرح   ":Introduction à l’analyse de l’imageمقدمة لتحلیل الصورة "في كتابه " MARTINE JOLY"یمكننا أن نقدّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
  
  

      
  
  
  

 
  

  

                                     L’image médiatique 

  

                                                                                                          
les enluminures                                                  video 

  
une peinture pariétale ou      

 impressionniste 
  

les fresques                                  
des affiches                              

  

  

          

  

  

                    

  

  

  

  
  

Des affiches 

  

Une peinture pariétale 
Ou impressionniste 

  

Des affiches 
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photographie vidéo 
Un film 

Dessin d’enfant 

L’image médiatique 

photographie   
Un film 

Dessin d’enfant 

L’image médiatique 

Photographie 

  

Dessin d’enfant 

  

L’image 
 الصورة

L’image fixe L’image animées 
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                                      :اشتغال مكونات الصورة الفوتوغرافیة -٣-١
ن مستویین      ّ  : إنّ الصورة مثل أي نظام داللي یتضم

(مستوى التعبیر         - E( 
(مستوى المحتوى          - C( 
-         )R (هي التقریر، و یمكن أن یصبح عنصرا ثانویا في نسق آخر و ذلك من خالل عملیتین مختلفتین: 
ل نسقا ثانویا على صعید عبارة النسق الثاني : األولى   ّ  ، RC(ERC)یصیر النسق األو

 .و عندها نكون أمام لغة إیحائیة
انیة        ل نسقا ثانویا على صعید محتوى النسق الثاني: الّث ّ  ، ER(ERC)یصبح النسق األو

غة االصطناعیة غة الشارحة (و تلك طبیعة الّل  .)métalangue)(11الّل

 E                             C              R   2                                          :األولى

                                                                                        (ERC)      1 

 E                                  R                              C                        2: الثانیة

                        (ERC) 
  ):(métalangue، المیتالغة (connotation)، اإلیحاء(dénotation)التقریر: و بذلك یفرق بارت بین     

   

  
  

 
  

 میــتـالغـــة               إیــحــاء            تـــقریــــر       
غــة  « علـى بیـان سـلطة الصــورة، فــإذا كانـت ١٩٥٧عام   MYTHOLOGIE" أساطیر"في كتابه " بارت"لقد عمل       نتـاج تواضـع جمـاعي فهنـاك أیضـا لغـة فوتوغرافیــة متواضــع علیهـا تشــتمل علــى ) بالنســبة إلیـه(الّل

 . »١٢) عالمات و قواعد و دالالت لها جذور في التمثالت االجتماعیةو األیدیولوجیة
 .تواصلیا أشدّ االرتباط بالنسق الفكري السائد و القیم و الدالالت التي ینتجها هذا النسق/ بحق، أي نسقا داللیا أسطورة إرسالیة حاملة إلرسالیة ثانیة هي ما یسمیها" بارت"إنّ الفوتوغرافیا تبقى عند      
ل إلیها        :ستكون محورا مركزیا لتحریك التدلیل في هذا البحث، أي سیتم تفكیك الصور فیه بالتركیز على عاملین هامین" بارت"هذه النتیجة التي توصّ
 التاریخ    -١
 .قوة أو قصدیة التواصل    -٢

 :تحلیل صور سقوط تمثال الرئیس العراقي -٢
عبــة اإلعالمیــة، لــذلك فقــد اتّسـمت الحرب علـى العــراق" اإلطاحة بالنظام العراقي"مهما اختلفت تسمیات      بكثافـة « في مختلف القنوات إّال أنّ هناك صورا حفرت في األذهان تبین مدى إتقان الطرف األمریكي لقـوانین الّل

رة جعلت منها حدثا بصریا و تكنولوجیا استثنائیا ّ  . »(١٣) غیر معتادة و تدفق غیر مسبوق لألخبار و التقاریر و التعالیق و الصور، كما ظهرت في هذه الحرب تكنولوجیا متطو
ثانویة تؤسس للصورة المركزیة، مع خریطة توضح موقع سقوط صنم الرئیس و المنــاطق المجــاورة " صور ٥"و ) image3pri(واحدة مركزیة رمزها " صور ٦"عمد اإلعالمیون الملحقون بقوات التحالف على إلتقاط      

ر بحوالي (pic15c)له ت في ظرف بسیط یقدّ  :ضمانا لردّ الفعل" ثالث دقائق"، حیث بّث

 
  

Image3pri 
  
  

 تقریر

 مدلول
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                                                  Image2    image 1           image4             
  

 
  

Image6        image5          
  

 
  

Pic15c 
  

 :ترصد مشهد عراقیین یستولون على مخازن لألغذیة و بعض مباني حزب البعث) image x(أعقب اإلعالمیون هذه الصور بصورة أخرى رمزها 

 
Image x 

  
 :یمكننا أن نرتب الصور كاآلتي     

  
Image 1 : طاحة بهلإلالجنود األمریكیون یوثقون تمثال الرئیس العربي صدام . 

Image 2 :التمثال یوشك إلى السقوط. 
Image 3pri: التمثال یهوي على األرض، الجندي و الشعب سعداء بذلك. 

Image 4 :العراقیون یدوسون على رمز نظامهم و البهجة بادیة علیهم. 
Image5: نصف التمثال محطم. 
Image6 :التمثال مهشّم قطع صغیرة. 
Pic15c :خریطة توضح موقع سقوط التمثال و المناطق المجاورة. 
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Image x :العراقیون یستولون على مخازن لألغذیة و مباني لحزب البعث. 
  

 :)١٤(و یمكننا أن نلخص مراحل التحلیل في المخطط اآلتي" voir, comprendre, analyser les images"في كتابه " LAURENT GERVEREAU"سنستند في التحلیل على طرح      

  
  

  
  
  
  
  
  

 
  

                                                                                         
                                  

   

  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

 :سیرتكز التحلیل اآلتي على الصورة المركزیة لتصبح جمیع الصور األخرى مساندة في التأویل     
 ":image3pri"مرحلة وصف الصورة المركزیة -١-٢

 :الجانب التقني        •
 ).بریطاني-أمریكي(اإلعالمیون الملحقون بقوات التحالف: المرسل -

 . عسكري: تعیین نوع المرسل -

ـح فـي الترتیــب اآلنــف الـذكر و هــذا حرصــا مــن  ٢٠٠٣أفریل  ٩یوم : تاریخ إنتاج الصورة - ّ تصــویر جمیـع مراحـل إســقاطه كمـا هـو موضّ و هو نفس الیوم الذي أسقطت فیه القوات األمریكیة البریطانیة التمثال، حیث تم
ات على نقل حدث انتصارها على الشرق و لو رمزیا ّ  .القو

نة بالكامیرا الرقمیة: نوع ركیزة الصورة - ّ  .صور ملو
 : قیاساتها -

Dimensionnement et rotation :  
Hauteur : 9.67 cm 
Rotation : 0 
Lageur : 9.88 cm  
Echelle :  
Hauteur : 100% 
Largeur : 100 % 

 .ساحة الفردوس حالیا، و كانت تسمى سابقا بساحة الجندي المجهول: موقعها         -
 ):فني(الجانب األسلوبي        •

 :األلوان الغالبة و قصدیتها -
ه یستند إلى محورین هامین هما    ام التشكیلي، لكنّ ر عادة ال یختلق األلوان مثلما هو الحال عند النحات أو الرسّ ّ ون في الصورة الفوتوغرافیة بوظیفة زخرفیة مثلما هو في باقي األشكال، رغم أنّ المصو  :ال یقوم الّل
نة    -١ ّ  .الصورة باألبیض و األسود أو الملو
 .اإلضاءة و العتمة    -٢
 : قد تأسست على ثالث ألوان واضحة image3priلكن رغم ذلك فإنّ الصورة محل الدراسة      

ما(فقد التقى األصفر الذي یعد . الرمادي القاتم/ األخضر العسكري / األصفر ون األخضر الذي  )١٥()لونا ساخنا نشیطا قویا متقدّ ة )١٦()یعد لونا باردا(مع الّل ّ ة فــي البصــر، مثلمـا تلتقـي التیـارات الحــار ، و بذلك یشكل حـدّ
 .بالباردة
ــون ذو داللــة مزدوجــة تجمــع بیـن الضــدین و هنـا یخلـق       ل الّل ّ اك یتحــو عي إقامــة العــدل بالســالح، و إّذ ة العسـكریة و الغطرسـة، فهـو لبـاس الجنـدي األمریكــي الــذي یـدّ ّ ـون األخضــر هنــا دال علــى الحـرب و القــو كــذلك الّل

 .مفارقة لونیة
 :الجانب الموضوعاتي      •

 :عنوان الصورة  -
ـى فـي المصــطلحات الــتي وقــع اختیارهــا لإلشــارة إلـى الحــرب؛ فمثــال فـي قنــاة الجزیــرة نقــرأ  لفت انتباه المشاهدین في الوطن العربي االختالف أو التباین في تسمیات التغطیـة اإلعالمیــة للحــرب     الحــرب علــى : "و حتّ

 .)١٧("حرب على العراق "LBC، و في الحیاة آل بي سي "العراق في مهب الحرب"، في المستقبل "العدوان األمریكي"، في قناة المنار"حرب الخلیج الثالثة"، في العربیة "الحرب"، في قناة أبو ظبي"العراق

الحكم / كیف نرى الصورة
 ...النھائي إزاءھا

L’analyse d’image médiatique 
 تحلیل الصورة اإلعالمیة

L’interprétation 
 التأویل

Description 
 الوصف

 

L’étude du contexte 
 دراسة السیاق

Significations 
initiales/ultéri 

Bilan et appréci-  
ations person 

Contexte en aval 
 السیاق البعدي

Contexte en 
amontالسیاق القبلي 

Thématique 
 الجانب الموضوعاتي

Stylistique 
 الجانب األسلوبي

Technique 
الجانب التقني

تاریخ /نوعھ/المرسل
قیاساتھا/الركیزة/ إنتاجھا

  

/ قصدیة اللون/ عدد األلوان
 ..تقدیر الواجھات المھیمنة

الرموز / عنوان الصورة 
 ..المھیمنة

/ ممول المنتج
 التقریر المرفق 

بعد (توقیت إذاعتھا
 ) ..أو لحظة الحدث

تأویل / احساس الجمھور 
 الصورة أثناء التسویق
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ر أن ینقلها صامتة باردة، و مباشرة على القنوات العربیة اإلخباریـة، و هــذا تجســیدا لنظریـة " سقوط النظام العراقي"جاءت بعنوان "  image3pri"لكن الصورة محلّ الدراسة         ّ د المصو ّ دون تقریر مرفق، حیث تعم
 في اإلعالم و االتصال حیث یعتقد" ماكلوهان"

ق بعالم المكتوب(  ما كانت الوسیلة باردة، بدت الحاجة إلى تزوید الجمهور بمعلومات أكثر « بینما تكون الصورة التلفزیونیة الصامتة وسیلة باردة، )١٨()أنّ االتصال الساخن یتعّل    »(١٩) .فكّل

د تقزیم الحدث و تقزیم الصورة أیضا، فیبدو غیر مهم لدرجة كبیرة، بل هو نتیجة طبیعیة و نهایة طبیعیة أیضا لنظام عربي مستبد، فكأنّ قوات التحالف هي المســؤول الوحیــد و       ّ ات التحالف یتعم ّ ر قو ّ فكأنّ مصو
ة و الموت ّ  .األمثل عن إقامة العدالة في األرض و ردّ الحقوق المسلوبة إلى أهلها عن طریق السالح و القو

 : رصد الرموز المهیمنة و تأویلها -   
م فـي عالماتهـا، و بــذلك یكــون  -فحسب -لیست جردا) اإلعالمیة خاصة أیام الحرب( إنّ قراءة الصورة الفوتوغرافیة      لدوالها التقریریة، بل هي بحث عن مدلوالتها اإلیحائیة للوصول إلى النسق األیدیولوجي الذي یتحّك

 .)٢٠(أسطورة" بارت"الوصول إلى ما یسمیه 

ات التحالف في الصورة       ّ ر قو ّ د مصو ّ   "رمضان ١٤جامع "تقزیم  image3priلقد تعم
ل في هذا الحدث التاریخي، و النخیل الشامخ یشــهد هـذا  ه إلى أسفل بالجرارات، و الشعب العراقي یبارك هذا السقوط من بعید دون أن یتدخّ و تضخیم رأس الجندي األمریكي المبتسم، و التمثال العربي یهوي و الحبل یشدّ

 .السقوط
ـه نظــام عــادل ال       ـه یــوم یسـاوي فــي قســاوته سـقوط بغــداد علــى یــد المغــول، لیــس ألنّ فالجامع رمز لحضارة أعطت كثیرا و طوال عقود مضت للعالم أجمع، و هاهي هذه الحضــارة تسـقط علــى یــد الجنــود األمـریكیین، إنّ

ل بعدها ما هو أمر و أقسى ّ حظة، لكي ال یتحم  .یستحق تلك اإلهانة، و لكنّه كان األجدر بهذا الشعب الذي یقف بعیدا أن یكون هو المسؤول عن هذه الّل
ــح فــي الصــورة       تهــم، لتنقــل الصــورة) Image4(لقــد اكتفــت جمــوع العـراقیین بــالقفز و الــدوس علــى التمثــال، و هــو علــى األرض مثلمــا هــو موضّ ّ العالقــة ) Image 4(، حیــث ابتعــد الجنــود األمریكیــون بعــد إنهــاء مهم

 .الحقیقیة التي تحكم الحاكم العربي بالمحكوم
ها عالقة مهزوزة مبنیة على الكره و االنتقام و الغطرسة و االستبداد و الظلم، مصیرها نهایة مأسویة یشهد علیها العالم بأسره       . إنّ

 :مرحلة دراسة السیاق -٢-٢
) الظاهر( السیاق القبلي         • Contexte En Amont: 

ل المنتـج          - ّ  :ممو
ل هـي الوحیــدة المســؤولة عـن تســویق الخــبر، فــ. أ.م.عمدت و      ّ كمـا .  »(٢١) كانــت ثـورة علـى أكــثر مــن صـعید، أحـدثت خروقـا حــادة فــي نســیج القیـم« و بریطانیـا لــدعم الحــرب علـى العـراق، و تغطیتهــا إعالمیــا لتتحـو

ة طویلــة و أیضــا  -و تحدیدا األمریكي -عملت على تكوین رأي خاص یقنع المتلقي العربي و الغربي ت بـالحكم منــذ مـدّ مـن "بمشروعیة هذه الحملة العسكریة و دورهــا فــي تحریـر الشــرق األوســط مــن أنظمـة سیاســیة اســتبدّ
 ."أجل تأسیس شرق أوسط جدید

ــة تعلــن ) Image 1(لقد بدا الجنود األمریكیون في الصورة      ّ ـة فـي حـد ذاتهــا و إشــارة مهم ّ حریصین على هذه الرسالة، فقد أحكمت الحبال على رقبة التمثال، لیكون إسـقاط صـنم الــرئیس المخلـوع و تهشـیمه رســالة مهم
ّ واقعیا على حضارة الشرق  .الفوز رمزیا ثم

ـح فــي الترتیـب الـذي أوردنــاه       هكذا وظفت قوات التحالف اإلعالم المرئي لدعم مهمتها في الشرق األوسط لیقوم بوظیفة إستراتیجیة تواصلیة إقناعیة في اآلن ذاته فعملت على نقـل الحــدث خطــوة بخطــوة كمـا هــو موضّ
ها ذلك كثیرا ّ ما لتكسبه في هذه المعركة الحاسمة حتّى و إن كانت اإلدارة األمریكیة ال یهم  .في البحث، و هذا لتضع الحدث بكافة تفاصیله في حوزة المتلقي رغبة في ممارسة ضغط إیجابي علیه، بل ربّ

     :التقریر المرفق للصورة -

قنا لعنوان الصورة، و أوضحنا أسباب غیاب التقریر المرفق      ّ  .أوردنا هذا العنصر ضمنیا في الجانب الموضوعاتي حین تطر
 " Contexte En Aval ")الباطن ( السیاق البعدي         •

 :توقیت بث الصورة و قصدیته -
كـه أو تصـنعه -حسب بارت -تكمن الفوتوغرافیا «   ّ ـام الحــرب، فتبـدو لحظــة اإلنتــاج و لحظــة البــث  »(٢٢) في نوعیة الوعــي الـذي تحر دة خاصـة أیّ یــة و غـیر فنیـة لتحقـق أهـدافا محـدّ ة مقــاییس فنّ ، لــذلك فهـي تخضــع لعــدّ

ة الوقع لدى المتلقي ّ  .مهمتین في تحدید قو
حســب  -صــور ســقوط النظــام العراقــي مباشــرة عــبر القنــوات العربیــة اإلخباریــة لضــمان رد فعــل قــوي مفــاجئ، كمــا أغفلــت هــاتین القنــاتین فــي البــث الــداخلي وجــود الجنــود الــذین ســحبوا التمثــال BBCو  CNNنقلــت      

 .)٢٣(مدیرة برنامج الدیمقراطیة في القنوات األمریكیة لقناة الجزیرة" إیمي جودمان"تصریح 

   

 :مرحلة التأویل -٣-٢
لیة        • ّ ة/ الداللة األو :الداللة النهائیّ significations initiales/ ultérieures 

 :تأویل الصورة أثناء التسویق -
ات التحــالف أن ینقـل نشــوة االنتصـار علــى حضـارة الشــرق، فاســتغل كــل طاقاتـه التقنیــة إلنجــاح الوقــع، لــم یكــن وقعــا جمالیــا فحسـب، بــل وقعــا حضــاریا و تاریخیــا، لتصــبح الصــورة هــي اإلعـالن       ّ ر قــو ّ لقــد حــاول مصــو

 .الرسمي عن سقوط النظام العراقي
ــز إلـى أي طـرف مــن أطــراف الصـراع/ األیدیولوجیا/ فضحت الصورة الثقافة      ّ ه ذو طبیعة إعالمیة و التي یفترض أن تكـون شــفافة صــادقة ال تتحی م على أنّ هــا تنازلــت عــن هــذه ... األسطورة التي تختبئ وراء ما یقدّ لكنّ

قها وفق قناعاته ّ د ینتجها و یسو لیة هي داللة المنتج المسوق، أما الداللة النهائیة فهي مزدوجة بین متلـق غربــي و آخـر عربــي، غربـي . الوظیفة لتحقق غایات أخرى و مصالح أخرى لطرف محدّ ّ و بذلك كانت الداللة األو
ا هو استرداد لكرامتها التي أهانتها األنظمة المستبدة ّ  .یرى في هذا السقوط إنصافا و تحقیقا للعدالة و الدیمقراطیة، و عربي یعتبر هذا انتهاكا لحریة الشعوب أكثر مم

   

 :خاتمة أو وجهة نظر        •
ل البحث للنتائج اآلتیة   :توصّ

لت الصورة الفوتوغرافیة اإلعالمیة في هذا المقام لغة و لغة شارحة في آن،          - ّ  تحو

 .و یكون تحلیلها لغة واصفة لخطاب واصف" ایریك بویسونس"و " روالن بارت"و بذلك تكون هذه النتیجة وسطا بین طرح 
ّ داللیة         - ون في الصورة الفوتوغرافیة بوظیفة زخرفیة مثلما هو في باقي األشكال، بل هو یعمد إلى مفارقة لونیة ثم  .ال یقوم الّل
ر أن ینقلها صامتة باردة و مباشرة على القنوات العربیة اإلخباریة لتحقق وقعا أقوى         - ّ د المصو ّ  .جاءت الصورة محل الدراسة دون تقریر مرفق، حیث تعم
تهم         - ّ ام العرب برعی دت الصورة العداء الطویل بین الحضارتین لتنقل الفرحة باالنتصار، و تصبح أیضا شاهدا على عالقة الحكّ     .جسّ
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)١٤(  LAURENT GERVEREAU, voir comprendre analyser les images, éditions la découverte, paris, troisième édition, 2000, pages : 89-90. 

ون" محمد خان، العلم الوطني / د) ١٥( ّ  .١٧: ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، الصفحة"السیمیاء و النص األدبي"، محاضرات الملتقى الوطني الثاني"دراسة للشكل و الل
 .١٧: المرجع نفسھ، الصفحة) ١٦(
د الزیاني و آخرون، العرب و اإلعالم الفضائي، الصفحة) ١٧(  .١٢٠: محمّ
 .١٣: المرجع نفسھ، الصفحة: ینظر) ١٨(
 . ١٣: المرجع نفسھ، الصفحة) ١٩(
 :نموذجا، في الموقع" بارت"عبد الرحیم كمال، سیمیولوجیا الصورة الفوتوغرافیة ) ٢٠(
 www.aslim.net  
 .٧: فیصل القاسم، العرب و اإلعالم الفضائي، الصفحة/عبد الرحمان عزّي) ٢١(
 :، في الموقع"بارت نموذجا" عبد الرحیم كمال، سیمیولوجیا الصورة الفوتوغرافیة ) ٢٢(
 www.aslim.net 
ة ) ٢٣(  .تنشیط جمانة نمور ٢٠٠٦/ ٢٤/٠٨یوم  ١٣.٠٠ -١٢.٠٠التوقیت " بال حدود"قناة الجزیرة حصّ
  

Page 7 of 7سیمیوطیقا الصورة

01/12/2010http://www.adablabo.net/mansour.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.aljazeera.net
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.com/
http://www.aslim.net/
http://www.aslim.net
http://www.aslim.net
http://www.adablabo.net/mansour.htm
http://www.pdffactory.com


  
نتاج المعنى ٕ  على تخوم البرزخ بین تعدد القراءة وا

  
تبرماسین عبد الرحمان : الدكتور

رحماني علي: واألستاذ
 قسم األدب العربي
 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
 جامعة محمد خیضر بسكرة

  
إلنتـاج المعــنى ألن مـن ســبقنا فـي قراءتهـا لـم یـترك لنـا مــا نقولــه فـي بنیتهــا التقنیـة بــل اسـتوفى  -ربمــا–هــذه القــراءة هـي محاولـة منـا 

.المطلوب منه وأحاطها إحاطة شاملة إن في وصفها كخطاب روائي یتخذ من آلیات السرد عناصر مكونة له وتصنیفه ضمن الروایة الذهنیة
ْ توشیة لما فیه من إحاطة بكـل خبایـا بنیـة هـذه  "بوشوشة بن جمعة"وهذا ما نلمسه في التقدیم الشامل للدكتور   ن والذي یعد أكثر مِ

ن فضــاءها العمیـق، حیـث كانـت وقفتـه  الروایة، وقد كان في الحقیقة مفتاحا هاما لكل أروقتها التي تساعدنا في الولوج إلى مجاالتهـا الـتي تكـوِّ
قَ في دراستها وتحلیلها كل من َ ◌ د، ومنها انطلَ َ تم   :عند مختلف البنیات األساسیة التي شكلت أعمدة هذه الروایة أثناء تقدیمه لها، وعلیها اعْ

ــا"الناقــد والشــاعر التونســي                  -١ وقراءتــه الثانیــة الموســومة ]١["الزمــان والمكــان أو الثنائیــة الــتي تربــك األذهــان: " فــيي"جــالل باب

 ِ "خارج شعارات الحداثة...احتفاء الزمان والمكان "بـ
]٢[

إذ تعرض فیها للحیرة وقلق السؤال وثنائیة الزمكانیة والحـظ أن الروایـة 
 .تنفلت إلى الكونیة ألنها تهفو إلى بناء االختالف وال تهدم القدیم العربي بل تستكشفه في اختالفه وتعدده

كــل  ]٣["الذهنیــة فــي روایــة علــى تخــوم الــبرزخ للمحســن بــن هنیــة" اســتطاع أن یلــم فــي موضــوعه النقــدي  "ریــاض خلیــف"                 -٢
 .الشروط والحجج الدامغة التي تثبت أنها روایة ذهنیة

موت فـي" لماكس شیلر فعنونه بــ" الموت والبقاء"استلهم موضوع عرضه للروایة من كتاب "عمر بغریر"األستاذ                  -٣ البقـاء بعـد ال

" روایة على تخوم البرزخ
]٤[

والحظ أن المحسن بن هنیة أخذ شكال مغایرا في طرحه لقضیة الموت وتفرد في احتمـال البقـاء 
بعــد المـوت وأبــدع فــي تصــویر الحالـة النفســیة الــتي علیهــا هــذا المیــت الحــي الــذي تمكــن مــن الوصــول بقلمـه وخیالـه إلى العالــم

 .العلوي ومحاورة بعض الكائنات النورانیة التي من شأنها أن تنیر درب العالم السفلي
الـذي یـرى أن " تیـن" بمقولـة للناقـد" على تخوم البرزخ للمحسن بن هنیة وأسئلة الوجود" صدر موضـوعه  "محمود الغانمي"                 -٤

الفنان الحقیقي البد له من فلسفة جامعة ورؤیـة شـاملة متشـابكة، وتنـاول فیـه الواقعــي والمتخیـل مشـكالت اإلجناسـة، والحـظ أن 
التذكر ولذة الواقع ومتعة الحواس، وأن الكتابة عنـده مـا هـي إال وعـي بحقیقـة األدب / المحسن بن هنیة یمزج بین وجع السؤال 

ألنه وسیلة اإلبداع في رسم عوالم الخالص والتخفیف من حمل الحیاة الثقیل، فنوع المسائل المطروحة في الروایـة تشـي بوعــي 

.]٥[الكاتب بالوجود ومآسیه، فاألدب مأساة أو ال یكون كما قال المسعدي
 

ــ"علــى تخــوم الــبرزخ" فقــد حــاد عــن مــا أورده النقــاد الســابقون فــي قــراءتهم للروایــة  "محمــد المحســن"أمــا                  -٥ مســاءلة:" الموســومة بـ

وحاول أن یلج عالمها بحثا عن الجوهر الضائع ألنها تنتمــي فـي بعض أجزائهـا  ]٦["الذات في تطوافها عبر مدارات الكینونة
على حقیقة باطنیة هي الحق والحقیقة كما قال، ثم طرح هذا التساؤل هل یروم الكاتب مجابهة فوضى الكون وتداعیات الجسد
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بممارسة فعل الكتابة الذي مثل منذ البدایة مركز اإلبـداع واألمــل والوعي بالـذات والقدرة علـى تفعیــل العــالم، أم أنـه یؤسـس إلـى لملمـة مـا
تبعــثر مــن شــتات الكینونــة وقشــع الحــیرة الــتي تســاكنه فــي الصــمیم؟ ثــم مــا مــدى الترجمــة الذاتیــة فــي هــذا النــص؟ ومــا مــدى

 .المستحیل السردي فیه؟ وخلص في النهایة إلى أن الراوي تمكن من اللعب في المنطقة بین الواقعیة وبین الخیالیة
  

وبــدورنا كقــارئین نلــج موضــوع هــذه الروایــة عــبر عتباتــه الظاهریــة واألساســیة منطلقیــن منهــا إلــى عــوالم أخــرى تكمــن فــي غیاهــب 
نــا نكــون بــذلك قارئــا یضــیف للروایــة مــا یجعلهــا تتحــرر مــن عالمهــا كمــا أحــب صــاحبها لتعیــش فــي دائــرة إیقاعیــة ملؤهــا  ∗النــص عّل

لــذا فهـــذه الدراســة تحـــاول أن تنفلـــت مـــن قیــود التقنیــة البنائیـــة للروایـــة لتغــوص فــي المعـــاني الــتي تقدمهــا . الحركــة والحیویــة الدائمــة
 :التراكیب، أي أن تستشف ما في المحتوى من رسالة موجهة للقارئ المثالي ومن خالله إلى عموم المتلقین باعتبار أن

. ، هذه القضیة في حاجة إلى إدراك وفهم وتبلیغ]٧[كل نص سردي حامل لقضیة                -١
 

كمـا یقــول كاتـب یسـین، وهـذا مــا تطفـح بـه ]٨[إن األدیب یثیر الوعـي ویظهـر وجه الحیـاة ویـرفض الخــوف من الحركـة والتغیـیر                 -٢
 .الشكلیة والبنیة العمیقة لنص الروایة

المهمة إذن صعبة لمـا فیهــا من ثقـل األمانة والمواجهـة عسـیرة لنـص أراد لـه صــاحبه أن تُكتـب عنــه نصـوص وهـوامش لیتحـرر مــن 

ربقة مبدعه ویغدو حرا طلیقا فتشاع نسبته لنا جمیعا
]٩[

.كما قال المحسن بن هنیة ، ولیكتب له الخلود
 

صــنفه صــاحبه ضــمن  ]١٠[ تجــدر اإلشــارة إلــى أن النــص المطــروح والمعــروض قیــد الدراســة، خطــاب ذاتــي إنجــازيوبــدءا         

الروایــة وهــو كــذلك، إال أنــه منحــه شــكال وســمتا خطیــا لــم نألفــه ولــم نتعــود علیــه فــي الخطابــات  / ]١١[منظومــة الخطابــات الســردیة
لــى  ٕ ثـارة االنتبـاه وا ٕ الروائیة والسردیة عموما، وهو بذلك ال یقصد فقط جمالیة الشكل وزیادة المبنى بقدر مــا یهدف إلـى لفــت البصـر وا

ال نقـول بأجمـل منهـا ∗وسـنتوقف عنـد هـذه البنیــة فنحاورهـا بـال تثــاؤب ولــنرد علــى الهدیـة بالهدیــة. أن هـذا أیقونـا فاحــذره؟ وال تجـازف
كراما للمحسن بن هنیة ٕ  .تعظیما وا

   البنیة الشكلیة
 أول ما نالحظه أنها مبنیة على العدد ثالثة         

 .نسخي، أندلسي، كوفي: عادي، ثخن، متوسط، وأنواعه ثالثة:، ثالثي الشكلالسمت الخطي                -١
عطـر ذاكـرة االغـتراب، معـارج فـي الطبـاق، ویزهـر الشـتاء :على تخوم الـبرزخ وهـي: ثالثة عناوین لعنوان رئیس :العناوین                -٢

 .في راحتیك

 ]١٢[.ضمیر المخاطب المفرد أنت، وضمیر المتكلم أنا، وضمیر جموع المتكلمین: اشتغال السرد على ثالثة ضمائر                 -٣
 

 .النساء األجنبیات ثالثة من جنسیات ثالث میشال فرنسیة، كالرا إسبانیة، هاماتا یابانیة                -٤

وهـو  ]١٣[فهو یرمز إلى مبدأ األشیاء القابلـة للفهـم والمعرفـة . العدد ثالثة یحمل من سحر الكالم ما یجعل الرقم داال وقابال للتأویل
 .وله عالقة ب ظواهر الكون ∗من األعداد التي بني علیها العالم

والسـؤال المطـروح هـل لهـذه الثالثیـة المركبـة مـن الحـروف عالقـة بالعـدد ثالثـة؟ وهـل هـو مـزج مـن قبـل األدیـب بیــن العـدد             
 !والحروف كما كان في الدیانات القدیمة وحتى عند المسلمین؟ غایته جلب الخیر والمنفعة ودرء الشر والضرر

 السمت الخطي 

شــباع رغبــة            ٕ الســمت الخطــي لــه أثــر فــي تجمیــل شــكل الروایــة وزیــادة فــي مبناهــا، والزیــادة فــي المبــنى زیــادة فــي المعــنى، وا
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متاع الذهن بالقراءة، ولیقـرن لـذة اإلشـباع بیـن األذن والعیـن، فـالعین واألذن ال تشـبعان من البصـر والخـبر ٕ و  ]١٤[البصر بالرؤیة وا
الروایة ما هي إال خبر، وما البیاض الذي أطر به المتن إال لیقدم نصـه في هیئـة لوحـة متماوجـة الخطـوط وهـو لیـس بصـمت؛ إنما 

وكلمـا . ویحدث للنص شیوع بیـن المؤلـف والقـارئ أي الناقد  ∗هو إنجاز ینم عن حكمة المبدع لینضاف فوقه نص من إنجاز القارئ
نتاجا تعددت الروایة وأخذت طابعا جدیدا، وتصـیر قـراءة الروایـة تلوینـا لهـا فتحـل محـل اللوحـة الفنیـة التـي  ٕ تعدد إنجاز القراء قراءة وا

جمال  -٢ جمال الشكل والمضمون-١: وهي) مساحة الورقة (تحقق فیها ثالثة أشیاء ناجمة عن تداخل األشیاء في المكان الواحد 
 .المتعة والمناجزة العقلیة -٣ الصنعة

بهــذه األبعــاد الثالثـة أیضــا یتحقــق العــدد ثالثــة المسـیطر علــى البنیــة الشــكلیة ویصـیر الشــكل داال ومعــبرا عــن هرمونیـا متناغمـة بیـن 
 ". على تخوم البرزخ" الشكل والمضمون في روایة 

 . إال إكماال لجمال اللغة وخدمة المعنىالسمت الخطيوما جمال          
مـرده دیـني أو  هـو إال تأصـیل، وتعبیر عـن أصـالة المبــدع إن إبعـاد الصـور الطبیعیـة أو الفوتوغرافیـة مـن متـن الروایـة مـا         

 .السمت الخطيأخالقي، وعندما عدل عنها وانزاح إلى التجرید معتمدا في ذلك على 
إن الصراع الـدرامي فـي النـص تجـاوز الشـخوص ، شـخوص الروایـة كمـا تجـاوزهم المبـدع إذ لم یـولیهم العنایـة الكافیـة ولم          

:  وتكلیفــه باألمانــة بمفهومهــا الواســع ومــن ضــمنها أیضــاالقــارئوهــي توجیــه " المحســن"یمنحهــم األدوار الالزمــة لحاجــة فــي نفــس 
 . التحرر، والسلم، والتعایش السلمي، والحوار الحضاري 

أمـا زخـرف . هذا التجرید للشخوص من لعب األدوار األساسیة في الروایة ینعكس على تجرید النص من اللوحات واأللوان
القول والخط، فإلیهما نقـل الـراوي الصـراع لنستشـف الداللـة مــن صـراع الثنائیـات اللفظیـة التي یحفـل بهــا المتـن الروائـي و الخطـوط؛ 

هـذا التثلیـث المرفق بثنائیـة األبیـض واألسـود هـو صـراع أبـدي قـائم بین اللـونین مــادام في . أي بین الخط العادي والثخین والمتوسط
الحیــاة خصــوبة وجــدب، حیــاة ومــوت، ومنــه تنبثــق الــدالالت الــتي ینطــق بهــا الحــوار ویجســده األســود بالفعــل وهــو النــاطق بالحكمــة 

 والقائم بفعل التأكید والخصوبة 
 خرجت لي من...همت بك صاحبتي

 رحم الشعر جئت من نسغ الزجل والموشح
 .بدوت لي من عطفات والدة

 لكنك لست من.. ؟...تعرفینها-
 ... !ظباء مكة صیدهن حرام

 أیضا ترغبین... تمنحین خدك ...
 ؟..المزید من حقك

 تنفتح... لفحة من الهجیر تلفح وجهي
 أبواب بصري على الخان الجاثي في راحة 

 ]١٥[یغشى البصر في التفاتة مني" جبل أم على"

وصـف، فحـوار یتخللــه صمت، ثـم وصـف، والـذي یمـیز ویفـرق بینهما لیمنـح الرقم أو العــدد : المتأمل للنص یجد أنـه مكون مــن ثالثـة مقـاطع
 .الثخین الفاصل بین المرققین والمانح للفهم والمعرفة"السمت الخطي"ثالثة هو 
أمــا الحــذف المرفــق والمجســد بنقــاط االسترســال فهــو موجــه للقــارئ لیمــأل ولیشــترك فــي العملیــة اإلبداعیــة وهــو موضــع الســؤال الــذي          

وال یعني أنه حذف ألجل تسریع الحدث أو الفعل أو الحـوار بقـدر مـا یمنـح للقارئ إحساسـا بالمشـاركة فـي إنتـاج المعـنى، . یبحث عن اإلجابة
 .كل حسب تساؤله ومستواه المعرفي والثقافي

 .التي جعلته ینطق شعرا حد العجب" كالرا" تعبیر عن شعور السارد نحو في المقطع األول 
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 یتغیر اللون والخط ویحـدث الحـوار وتأخـذ األلفاظ منحـى المحـاورة، لكــن المحـاور یسـتأثر باللغـة لوحـده ویقـدم لنـا في المقطع الثاني

نفسه بأنه عارف أكثر مما تعرف الشخصیات
]١٦[ 

 . یعود إلى وصف حاله وبذلك یكتمل المشهد في المقطع الثالث
إلى الكوفي الذي یبلغ الذروة في البروز   تأخذ الكتابة شكال مغایرا ومتدرجا من األندلسي إلى النسخ ٦١إلى ٥٧وابتداء من صفحة 

 :وذلك من اجل
ثارة المتلقي وحثه على الوقف والتأمل واقتناص المعنى     -١  ٕ  . جذب وا

وص ٥٨التأكید على أن في هذا المقام وهذا الموضع یرتفع الصوت ویعلو لیؤكد على حقیقة أو معنى خفي الحظ ذلك فـي ص                 -٢
٥٩. 

 :بعض التراكیب تسمو إلى درجة القول المأثور أو الحكمة مثل           -٣
 )٤١ص (  ال یتنعم الذوق بالحالوة ما لم یتجرع المرارة

 ) ٦٣ص (ال یجدي حذر مع قدر 

 )٦٣ص (اللهاث خلف الفانیة یدفعنا إلى الفناء 
 )٧٢ص (خلقت من عجل فجئت عجوال 

 )١٠٦ص (ما شذ من كان بآله مقتدیا 
 البنیة العمیقة 

 .العنوان، والنص الموازي الذي تصدر المتن: نلج هذه البنیة عبر عتبتین
  "على تخوم البرزخ" العنوان : األولى

]"الحـد بیـن الجنـة والنـار" وهو المفتاح األول للنص المتن وفیه من الداللة ما یؤول ویحیل إلى عوالم صوفیة إذ كلمة الــبرزخ تعــني 

أما الجنة فهي التسامي عن الواقع، والمتنفس الذي ینطلق منه األدیب لبناء عالم . والواقع المعیش ونار اإلبداع والكتابة أو حرقة الكتابة ١٧[
المثــل، وهــو األمــل الــذي یســعى إلیــه لتوجیــه المتلقــي، عــالم الخــیر والبقــاء أي جلــب المنفعــة ودرء الضــرر كمــا ذكرنــا فــي العالقــة بیــن العــدد 

 .والحرف، ومن ثم تغدو نار اإلبداع والكتابة جنة ألنه ینشد من خاللها نشر الخیر ودرء الشر
هذا الموضـوع في نظرنـا هـو المحـور الذي یتأسـس علیـه هــذا العمـل اإلبـداعي، وفیـه تتلخــص تجربة األدیـب اإلبداعیـة وتجربتـه فـي          

 .بعضهم علىبعض  الحیاة أي خبرته للدنیا الفانیة وما تحمله من أدران تكون سببا في نشر العداوة بین بني البشر وفي خلق نوع من تسلط
كـل : هذا القول قد یجعلنـا نتوغــل عمقـا في مسـألة العنـوان لطـرح المعــادالت اآلتیـة "المرشدو ∗الشیخ"والقول بالحد یعني یحول بین          

 . أدیب البد له من متلق، وكل شیخ آلبد له من مرید، وبذلك یكون األدیب مساویا للشیخ، والمتلقي مساویا للمرید

وهل یمكن لألدیب الفنان أن یتساوى مع المرشد مثلمـا تسـاوى مع الشـیخ علما أن هـذا األخـیر هــو السـالك لطریـق الحـق وعملـه فــي 
 الطریقة أن یرشد المریدین والطالبین؟

قــد یتســامى األدیــب، ویتعــظ ممــا خــبره فــي الحیــاة الــدنیا وبمــا تعلمــه مــن األحــداث السیاســیة واالقتصــادیة ومــا عاشــه ورآه فــي الحیــاة          
ــع النــاس بفنــه  االجتماعیــة، وبمــا تفتحــت علیــه بصــیرته مــن نــور الحــق فیخلــص فنــه للحقیقــة والحــق فیصــیر مرشــدا، فــال یضــل وال یشــقى فیمتّ

فمبلـغ غایتنـا مـن " ویرشدهم إلى طریق الحق حیث اللذة المثلى والمتعة األبدیة، والحب األسمى ألیس السـارد هو القائل علـى ألسـنة النـورانیین

فأي نعم غیر نعم حب اهللا وحب الخیر والناس أجمعین؟ هذا مـا یهـدف إلیـه عنوان الروایـة، فالواقف علـى  ]١٨["الحب ذروة من النعم واللذة 

وهـو المبدع والــذي سـیغدو مرشـدا لمــا رآه وهـو  ]١٩[ألیس السـارد شخصـیة مــن خیـال نسـخ فیهــا الكاتـب؟. تخوم البرزخ هو السارد في الروایة
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بتجربـة المـوت تغیر مسـلكهم "واقـف بیـن الحیـاة والمـوت، وهــو العائــد بعــد المـوت، وكـل العائـدین من الـبرزخ أو مروا . قائم على تخـوم الـبرزخ

.]٢٠["وتغیرت مفاهیمهم الحیاة طوال المدة التي عاشوها بعدئذ على األرض فكانت حافلة بالطیبة والصالح والخیر
 

بعد هــذا الــذي رویت یكـون األدیـب . هذا ما تصفه الروایة وما تنقله على لسان السارد طوال سرده، وما یبرزه السمت الخطي أیضا          
 .مرشدا أو مساویا للمرشد، وهذا ما نتمثله بالمربع السیمیائي

 مرشدا     =   األدیب                                شیخا    =    األدیب         
 تكافؤ          تكافؤ                          تكافؤ                           تكافؤ  

 مریدا    =   المتلقي                                 مریدا    =     المتلقي       
 : حینئذ تكون النتیجة

 .المرید= المتلقي = القارئ            .مرشدا=شیخا = األدیب   
 .للمتلقي الذي یساوي المرید  ویكون األدیب مرشدا

]٢١[ فــي العــرف الصــوفي مــن انقطــع إلــى اهللا تعــالى عــن نظــر واستبصــار وتجــرد عــن إرادتــه فــال یریــد إال مــا یریــده الحــقالمریــدو         

 . ولو في نظر الكاتبالمتلقي مریداوتجاوزا یكون 
والمتلقي كل من یتلقى العلم واألدب والفن عن غــیره ویكـون هالكه كهالك المریـد حالــة اقتدائـه باألئمـة المضـلة، وتكـون نجاتـه حالــة          

اقتنائه وتلقیه وقراءته أدبا وفنا یثیر فاعلیة اإلنتاج ویقوم األخـالق ویهـذب السـلوك، والسـؤال هـل یرید المحسـن بـن هنیـة أن یقـدم نفسـه للقـارئ 
كمرشد وأن یجد في القارئ مریدا، في زمن تطغى علیه المادیات والذاتیـة الفردیـة؟ أم ترانـي أضـخم الموقف وأفتعـل مـاال یجـب افتعالـه وأحمــل 
النص وصاحبه ما یثقل كاهلیهما؟ قد یكون كذلك وهذه قراءة، فالمتن مفعم باإلشارة وهذه بعض منها موجهة للقاري إن كان یرید االرتقاء إلى 

 ."مرید"مرتبة 
هفوت إلى المـأل   ) /٤٩ص(إن اإلنسان خلق لجوجا إذا مسه الترف راق له ملمس تعس اآلخرین) /  ٣٨ص(لكنك ال تستطیع معي صبرا

نب ترمي بشـرر) / ٥٦ص(األعلى ناء ) / ٥٦ص(عیونه من كــل جا لى الف قك فـي أحسـن ) /  ٦٣ص(اللهـاث إلـى الفانیــة یـدفعنا إ لقـد خل
ها وما ارتـوى ضـمآن بهـا   ) /٧٠ص(قد سواك في خلق عظیم . صورة كما شاء ركبك فما الذي غرك به والدنیا ما صدقت في حب لطالب

ناس إنـا خلقنــاكم شـعوبا وقبائــل ...()/ ١٠٩ص(حجوا للقول الســوي ) / ١٠٧ص(من عطش كوارد ماء أجاج فال یزیده إال عطشا أیهـا ال
 ).١٠٩(ص )لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

یقال إن المرید إذا وصل إلـى الشـیخ فینبغـي أن یجتهد فـي التعـرف إلـى حقیقتـه، وهـل تعرف المتلقــي إلـى حقیقـة المحسـن بـن هنیـة،          
إن تجربـة األدیـب المحسـن بـن هنیـة فیهـا : سؤال تصعب اإلجابة عنه ألن األمور نسبیة، واعتمادا على المربع السیمیائي السابق یمكن القول

 . على الذات المبدعة الفانیة والتي هي ذات مقدسة كذات الشیخ عند الصوفیة ∗إسقاط من الذات الموجهة المرشدة

 . أن یكون في الصورة التي یظهر علیها كإنسان حر ومنتجالمرید/ المتلقيلذا فهذه الذات األخرى تطلب من          
 المتن والنص الموازي: الثانیة

إن مسلك العتبات صعب طریقه، وهذه العتبة تبدأ بحدیث االغتراب الذي نشم منه رائحة البحث عن الحقیقة وأسـر الحكمـة، إذ كــل           

، واألدیــب غریــب فــي عالمــه الواقعــي بمعرفتــه وفكــره، ال غربــة الــدار والــوطن كمــا ورد فــي بعــض ]٢٢[غربــة عــن الحــق غربــة عــن المعرفــة
المقاالت التي نشرت حول الروایة، والتي اعتمدت على السیرة الذاتیة الظاهریة لألدیب، ولم تنظر إلیه بعین ثانیة من حیث انتمائه إلـى عالـم 
الروحانیات الذي ولد ونشأ فیه، وما تصدیره للروایة ببیتین البن الفارض إال تعبیرا عن هذا االنتمـاء وتوجیهـا للمتلقي عبرهما واللتـان تشـكالن 
نصا موازیا لنص آت مشحونا بمأثور القول من آي القـرآن الكـریم الـذي یشـكل انسـق الروحـي أو االمتـداد الروحـي ومادیة التوظیـف والتشـكیل 

 .-متن الروایة -لهذا النص
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إن محتوى النص المـوازي هـو المنطلق وهـو الغایـة الــتي یعمـل مــن أجلهـا الكاتـب أي انتقاء المـادي وثبـوت الروحـي وتقــدیم الروحـي          
فالمتن الروائي یعـرض مـن الملحوظـات والمخاطبـات والمعاینـات الروحیـة ما لم . على المادي ألن هذا األخیر فان، فالذات فانیة والروح باقیة

یدركــه أي إنســان خــارج عــالم الــروح أو عــالم الكتابــة واإلبــداع، ولــم یتمكــن منهــا وبــذلك یغــدو هــذا الخطــاب الروائــي قنــاة تواصــل بیــن الــذات 
 .المبدعة والذات المتلقیة وهو نقل لهذه الملحوظات والمعاینات الروحانیة

بالبصــیرة یــرى الســارد حقــائق األشــیاء فیــدركها، والرؤیــا تبقــى مــن دون جــدوى إن لــم تخــرج إلــى عــالم الوجــود لإلســتفادة منهــا فكانــت          

ففعـل الكتابــة عنده تجسـید للـروح على الجسـد، للرؤیـا علـى الصــحف  ]٢٣[" تسكبها على صـحف منشـرة"الكتابة ضروریة وتكملة لهذه الرؤیا 
 .في شكل تداخل وتعارض في هیئة صور تتجاذب فیها الذاكرة مع الواقع

خوم الـبرزخ"إن حادث المرور الذي وقع للسارد في الروایـة           نما قضــیة " علـى ت ٕ انقلـب إلــى طـرح قضـیة، لیسـت البقـاء بعد المــوت، وا
فالبصیرة لدى السارد هي التي فتحت كوة نحو عالم الروح فأبرزت . الروحي والمادي وأثر الروحي في تفعیل المجتمع وبناء الحضارة والتحرر

قــوة الــروح وفضــلها علــى المــادة وعلــى العــالم المــادي، وهــذه القــوة مــتى اســتعملت یكــون لهــا الفضــل فــي توجیــه العــالم المــادي، ومــن ثــم یبقــى 
المتلقــي بالنســبة إلــى الــذات المبدعـة عبــارة عــن مریــد یتــوق إلــى مراتــب القدســیة وذلـك بإنتاجــه الروحــي المــادي لبنــاء حضــارة تتحــرر مــن ربقــة 

 .السلطة الدنیویة دون المساس بالمواثیق واألعراف والسنن التي تقوم علیها هذه السلط
فة تحملـون أغصان . ادخلوا في حزب السالم أفواجا.  أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أال یعلو بعضكم على بعض  وتعـالوا كا

با ...وارفعوا عصا موسى وصـلیب المسـیح وكتـاب محمد. فتأتوا بها على أسباب مناتج المردي من السالح. الزیتون وال یتخـذ بعضنا أربا

.وحجــوا للقــول الســوي... وال یــورد بعضــنا بعضــا مــوارد الهــالك. لبعــض
]٢٤[

والتحریــر مــن الســلطة بالمراجعــة التاریخیــة لمــا أنتجتــه النظــم  
، وخـیر الفصـول یمتـص مــن تحـت القشـرة نـدى وملحــا فیلفـظ الملح ویسـكن فـي "المثلى سابقا والتي بنت حضارة جمعت بیـن المــادي والروحـي

.]٢٥["داخله الطراوة فیكون على الهاجرین من الصابرین
 

إن تساؤله عن السیاح عندما یـتركون الطـراوة والشـالالت ویفضلون لفـح الشـمس والتعفـر بالغبــار ال یجـد لـه جوابــا إال بالتأویـل إذ أن          
اإلنسـان إذا مسـه الــترف راقـت لـه تعاســة اآلخـرین فیسـعى لتـذوقها، وهــذا تأكیـد على أن المـادي ال یشـبع نهـم البشـر بقـدر مـا یشـبعه الروحــي، 

 .وهذا الفرق هو الذي نجده بین الفقراء واألغنیاء حین یحمد الفقراء الرب على ما هم فیه من نعمة في حین یشتكي اآلخرون متاعب الدنیا
وما ضیاع األندلس إال دلیل على االنهماك في المادیات والملذات الدنیویة ولوالها لما كان الضیاع وهذا ما نستلهمه من مخاطبة   

ــ  "ورثتــم عــن العــرب الموســیقى ومنطــق الجمــال وروح البحــث". " كــالرا"الســارد لـِ
]٢٦[

: ومــا یوحــي بــه الــدكتور بوشوشــة بــن جمعــة فــي قولــه   
فالداللة الحضاریة لهذه الشخصیة بیِّنة وهي أن العرب المسلمین مثلمـا أضـاعوا األنـدلس ماضــیا ألسـباب تتعــدد وتتنـوع فـإنهم بصـدد إضـاعة "

للغرب وجعلتهم عاجزین عن مواجهة   الكثیر من مقومات الهویة والكیان واالنتماء بحكم ما یشهدونه من مظاهر تخلف عمقت أشكال تبعیته

 ]٢٧[."ما تفرضه علیهم حضارته من تحدیات
 

أضاعوها ألنهم تخلوا عن الروحانیات التي تهذب النفس وتوجهها وانغمسوا في المادیات فوهن عقلهم واضمحل فكرهم وقـل إنتاجهم 
المریـد یستنهضـه / وعمت الفوضى إماراتهم وتسلط البغاة علیهم وكانت الكارثة واللعنة، لذلك تجد المحسن بن هنیـة یوجـه دعوتـه إلــى المتلقـي

لتكبر دعوتك فهي لـك مطیـة تــدوس بها : ازده بفتوتك: "لیبني مجدا قائما على الفكر والروح والمادة كما بناه السابقین ولیسر على دربهم یقول

.]٢٨["من سقراط إلى روسل  وسر على درب السابقین... هامات السفهاء المستكبرین بغیر حق 
 

إن تحلــل الســارد مــن عناصــره المادیــة وعودتــه إلــى جوهــره وماهیتــه النقیــة مــن األدران أي صــارا روحــا بــال جســد خالیــا مــن المــادة 
أرأیـت لــو أنـي ."الــذي أوحـى لـه بالسـؤال فــزاده هـوال وفجیعــة ممــا رأى∗عقبائیـلهفـا إلــى المـأل األعلــى فــالتقى بـالنورانیین وفـي طلیعتهـم . الفانیــة

Page 6 of 10على تخوم البرزخ بین تعدد القراءة

01/12/2010http://www.adablabo.net/tibermacine.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/tibermacine.htm
http://www.pdffactory.com


نفخت على ما مر بك من عوالم ومجرات لـدكت دكـة واحـدة وبعــثرت نجومهــا واختلـت موازینهـا فهــي واهیـة متناثرة ال تـرى لهــا باقیــة 

.]٢٩["فمن یعیدها إلى سیرتها األولى
 

إذن یدرك األدیب وهو السارد كنهه ویـدخل فـي مونولـوج مفاده أنـه مكــرم بخالفـة اهللا فــي األرض وبأداء األمانة، وأن الكـل قـد سـجد 
له، بأمر اهللا سبحانه عز وجل وال وصایة فوق وصایة اهللا، ثم یردّ على سائله بنفس الطریقة التي سـئل بها ویــدوم الحـوار ویأخـذ شـكال ممـیزا 

أن القـدرة هللا وحـده وأن اإلنسـان ظلومـا جهـوال كفـورا : ، ما لـم یعلـمالمرید/ المتلقيیعكس معنى الحوار الجاد الذي یتعلم منـه  -خطا ومعنى–
 . ، وأن فاقد القدرة ال یؤتى سؤله"وعلم آدم األسماء كلها: "بالرغم من النعم التي أغدقها اهللا علیه ومنها

یبقــى الحــوار قائمــا حــول مســاوئ ومزایــا بــني آدم إلــى أن یصــل إلــى أن إلنســان الــذي كلــف باألمانــة هــو نفســه الســلطان فــي الكــون 
/ القــارئومعــنى ذلــك أیضــا أیهــا   .الســفلي الــذي یكــذب ویــأتي الباطــل ویــزور ویغــش وینــافق وینســى أن كــل شــيء مؤجــل إلــى یــوم الحســاب

كفاك الیوم بنفسك حسیبا كل أخطـاء الدنیا تسـجل كتسـجیل الحسـنات إن أوتیت الكتـاب بیمینـك فسـوف تحاسـب حسـابا یسـیرا وتنقلب : المرید
ن كان بشمالك فذلك ألنك فضلت المادة على الروح وسیحل بك عقابا شدیدا ٕ  .إلى أهلك مسرورا، وا

وذلـك . ، كیف یكون حرا، حـرا مـن سـلطة المادة ومـن سـلطة اآلخـر أیـا كـان نوعــهالمرید/ للمتلقيهنا تكمن رسالة األدیب الموجهة 
 :ب

 .أن یتغلب الروحي على المادي في نفسه -١
أن ینظــر إلــى ماضــیه التــاریخي حیــث الــروح الــذي بــه حیــاة القلــب وضــیاؤه فعــاش اإلنســان فــي ســعادة أو قــل تمكــن مــن بنــاء  -٢

 .حضارة منطلقها روحي وهي الحضارة اإلسالمیة
اللهـاث "تحرره من اآلخــر ال یقــوم علـى العنـف بل علـى القیـم األخالقیـة والروحیــة لیخضـع المـادة ولیبني مجـدا، وال یجـدي نفعا  -٣

.]٣٠["خلف الفانیة ألنه یدفعنا إلى الفناء
 

حیــث مســتعمریها مــا  "∗ نعمخــیرأن یخلصــه مــن العقــاب فزحزحــه عــن النــار وأدخلــه∗رحمائیــلبعــد ذلــك نلمــح أن الســارد طلــب مــن 

ُخسوا وما حل بهم عقاب، وأنهم فیها آمنون ال یمسهم فیها ظلم أو إثم أو بارد أو حمیم .]٣١["ب
 

لص إلى أن خْ َ  :وی

، وأن اإلنسـان هـو مـن أخطـأ فــي حـق اإلنسـان ، أما اهللا فقـد أغـدق]٣٢[اإلنسان هو المثل المضـروب بـالجوهر والمعـنى                    -١
 .علیه كل النعم

مـاء: مـن مــادة(عجز البشر عن إدراك كنه الخیر الذي ارتقى إلیه األدیب حیز بال مكان ألنهم بقوا أسرى لما خلقـوا منـه                     -٢
 )وطین

كاألنبیـاء، ولـم یكـن فــي حاجــة إلـى القـراءة -ال وحـي األنبیـاء-أن األدیب لما ارتقى مرقى روحیا وعى وفهم ما أوحي لـه                     -٣
حـروف ال یأتیهـا عجـز أو هجاء ال تبلى وال.. لیـس لحروفهـا الشـكل الذي تعرفـون"والتهجي كما نفعل ألن صفحات السـجل الــتي فتحـت لـه 

 ]٣٣["تمَّحي، المعنى فیها مخترق إلى داخل اإلفهام، مكشوفة تنطق بالحق

٤-                   
ثــارة الوعــي ونشــر  تحــرر األدیــب مــن العوائــد المادیــة والعوائــق النفســیة∗ ٕ تجعلــه یشــترك مــع األنبیــاء فــي توجیــه الرســالة وا

 . أن یكونهالمرید/المتلقي الفضیلة ویرقى إلى مقام الكشف والمشاهدة وهذا ما على 
  

هــو نــوع مـن التصــور   .الســؤال المحـیر لــدى الروائـي إن كـان ذا طــابع وجـودي فهـو ســؤال یتعلــق بمـا بعـد المـوت أو بمـن مـات وعـاد
سـبب هـذا . لذات مادیة ماتت ثـم تخلصـت مـن عناصــرها المادیـة وارتقـت مرقـى روحیـا فرأت مــا رأت من مشـاهد األهـوال ومـن منـاظر النعـم
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التصور مبعثه التأمل في الحیاة البشریة عموما وعنـد العـرب المسـلمین خصوصـا إذ وجـدها األدیـب حیـاة تخلــف وتسـلط وقتـل وجهـل 

إذ كیــف یخرجـون مــن هــذه . ]٣٤[فــال الطــرق خــف وال الصــور تشــكلت: كمــا قــال  !لــذا كــان الســؤال شــدید الطــرق وبعنـف فــي جـدران ذاكرتــه
الدائرة دائرة التخلف والجهل؟ كان الجواب عن طریـق الغیبوبـة الـتي تشـبه غیبوبـة الصـوفي الـذي یتخطـى العوائـد والعوائـق النفسـیة، فتبدو لـه 
شموس الغیب مشرقة بعرصات القلب فتنفرج منه ینـابیع الحكم، الحال لـدى المحسـن بـن هنیـة الـذي وجـد الحـل فـي العودة إلـى الروح العــن 
نما الـروح القابلــة لقـوة الحیـاة والحركـة والخالصــة من األدران والــتي تسـعى لخیر األعمـال بعیـدا عـن  ٕ طریق عودة الروح لدى توفیق الحكیم، وا

 .العنف والهمجیة
حكمة السنین، وتجربة العمـر، وثمــار القراءة، والتأمــل، هـي التـي : إذا ال الخریف، وال الخرف، وال الصدمة كانت سببا في الزهد إنما        

تخرق طاحونة الدهر ویخرج الناس من دوائر العمى والصمت فتنفتح لهم البصائر فیبصرون ما هم عنه غافلون ویتحررون من قیـود الكسـل 
والعــداوة والبغضــاء واالعتــداء ویعیشــون فــي وفــاق حضــاري ودیــني وهــذا مــا نقــرأه فــي نــداء الســارد فــي آخــر الروایــة، أیهــا النــاس ضــرب مثــل 

 ).سبقت اإلشارة إلیه.. (فاستمعوا له

 أن یرتقـي معه معا رجها نخلـص إلــى جملـة مــن التراكیـب وردت بمثابـة المریـد/ للمتلقـيبعد هذه الرحلة الغیبیـة التي أراد صـاحبها 
 :قال الخیام. حكم كتلك التي نقرؤها في رباعیات الخیام

 كما أن بهرام الذي طالما أوقع بالحمر الوحشیة    
 هل رأیت كیف أوقع القبر ببهرام   
 نوبة العمر بضعة أیام تمر   أو
 كمرور الماء في الجدول وهبوب الریاح في الصحراء   
 لذا فال یحل لي أن أغتمَّ على یومین مطلقا   
   یوم لم یأت ویوم انقضى   

 ]٣٥[أفق، فال یمكن إدراك العمر الذي انقضى    أو
 

 : وقال المحسن بن هنیة
  )٣٩ص(الوعود باالنفراج عملة ال تصرف   
ما سجن   الصكوك إذا جاء وحل أجلها   ٕ               )٣٩ص (ال تؤخر إما وفاء وا

  )٤١ص(ال یتنعم الذوق بالحالوة ما لم یتجرع المرارة
  )٤٤ص(الزجاج ال یعاد سبكه 
  )٦٣ص(ال یجدى حذر مع قدر

  )٦٣ص(اللهاث خلف الفانیة یدفعنا إلى الفناء 
 )٧٢ص (خلقت من عجل فجئت عجوال 

  )٨٣ص(في الكتاب آجال وصاحب الكتاب أدرى باآلجال 
  )٨٣ص(الدنیا مأهولة وال تتوقف بتوقف أحد آهلیها 

  )٨٣ص(من خلق النسیان كان بنا رحیما ثم زادنا الصبر 
 على سبیل الخالصة

نعتقد أن األدیب وعى ذاته كما وعى مجتمعه ولذا نراه یعمل علـى تفعیـل العالم ال مجتمعـه فقـط باعتبـاره نبیـا منقــذا أو رسـوال یحمــل         
یداعها لدى أهلها لتنبههم من غفوتهم وغفلتهــم، خارقـا بـذلك حواجز الصـمت وحجـب الغفلـة الــتي أسـقطتهم  ٕ رسالة مثقلة بالقیم یجب تأدیتها وا

 .فیها المدنیة المزیفة
كـــي ننســلخ مـــن " علــى تخــوم الـــبرزخ"  الـــزمن الحاضـــر المقـــترن بالفجیعـــة والمعانــاة یریــد األدیــب أن ینقـــذنا منــه بتوجیـــه هــذه الرســـالة        

 .المادیات ولو قلیال ونكتسي بالروحانیات ولو شیئا ضئیال
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بل یتخذ من الوجود الكائن وجودا ممكنا بمحاولة تغییر الواقع الكائـن   ∗إن المحسن بن هنیة ال یتخذ من الوجود والعدم مدارا لكتابته        
نما ینطلق من الروحانیـات إلصـالح المادیـات أو عـالم المادیـات ٕ هـذا اإلنسـان الــذي أذلتـه . مدارا لكتابته، والتغییر عنده ال یتم في المادیات وا

السلطة ال یمكنه أن یتحرر أو یعیش في حریة ما لم یعقد وصال بماضیه الحضاري المشرق المبني على الروح والمادة، فالروح یستمد قوامه 
 .اللذین شكال انطالقة ودفعا لبناء حضارة روحیة مادیة كما في العهود الزاهرة للمجتمع اإلسالمي ∗∗من القرآن والسنة

 أو ما یسمى بالمسرود له، بقدر مــا یعتمد علــى المرید/المتلقيإن األدیب ال یعتمد على عنصر التشویق أو الصراع الدرامي لجلب         
جمالیات اللغة، وعنصر البدیع الذي یحمل العنصر العجائبي، فاللغة عنده تعمل علــى إثـارة العجـب في بنیاتهــا اإلسـتعاریة وفیمـا تصـفه مــن 

    .العناصر المحملة باألعاجیب

  
 المراجع

 
  

  ٣٦ص ٢٠٠١أوت ١٥جریدة المالحظ األربعاء   ینظر - ]١[ 

 ٣٧و ٦٦ص ٢٣٩ینظر مجلة الكویت ع  - ]٢[ 

    تنشیط جالل باباي كما سبق أن قدم لھا عرضا في الصحافة ٨/٢/٢٠٠٢في منتدى الصحافة بدار الشباب تونس   محاضرة ألقیت  -]٣[ 

 ٢٢/١٢/٢٠٠١في      

 تونس  ٢٠٠١أوت ٢جریدة الحریة   -]٤[ 

 ..............محمود الغانمي - ]٥[ 

 ٧تونس ص ٢٠٠١. مطبعة التسفیر الفني . روایة على تخوم الرزخ . بن ھنیة. محمد المحسن- ]٦[ 

 ٧تونس ص ٢٠٠١. مطبعة التسفیر الفني . روایة على تخوم الرزخ . المحسن بن ھنیة  ینظر- ∗ 
 

 . منشورات مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي بالجزائر. التحلیل السیمیائي للخطاب السردي. عبد الحمید بورایو. د  -]٧[ 

 ٢٥٢بیروت ص. دار العلم للمالیین.األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر. نور سلمان . د - ]٨[ 

 ٧روایة على تخوم البرزخ ص - ]٩[ 

 .٢٠١المطبعة األمنیة الرباط ص ١٩٩٩مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة . عبد العالي بوطیب. ینظر د - ]١٠[ 

  ٩٣الجزائر ص. تیزي وزو . دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع . زحام الخطابات. عبد هللا العشي. یراجع د - ]١١[ 

٧ینظر على تخوم البرزخ ص -∗ 
 

 ٢٨،٢٧ینظر المرجع السابق ص - ]١٢[ 

 ٣٩٢دار الكندي بیروت ص ١٩٧٨ ١الصوفیة ط الرمز الشعري عند. عاطف جودة نصر. د - ]١٣[ 

٣٩٣یراجع الرجع السابق ص   لإلفادة . ١٢و  ٧و ٣وھي   ∗ 
 

 ١٦٥والقاھرة ص  دار الفجر للنشر والتوزیع ٢٠٠٣ینظر عبد الرحمن تبرماسین البنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائرط  - ]١٤[ 
 ومابعدھا

٧تراجع الروایة ص  - ∗ 
 

 ٤٧روایة على تخوم البرزخ ص   -]١٥[ 

 ١٨٩عبد العالي بوطیب مستویات دراسة النص الروائي ص. د - ]١٦[ 

 ٤٢دار الرشاد مصر ص. المعجم الصوفي. عبد المنعم الحفني - ]١٧[ 

ھو الذي یسلك طریق الحق وھو قدسي الذات فاني الصفات : الشیخ - ∗ 
 

Page 9 of 10على تخوم البرزخ بین تعدد القراءة

01/12/2010http://www.adablabo.net/tibermacine.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/tibermacine.htm
http://www.pdffactory.com


 ٨٠روایة على تخوم البرزخ ص   - ]١٨[ 

 ١٧٧مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة ص. عن عبد العالي بوطیب - ]١٩[ 

 ٢٧٧دار النھار للنشر بیروت ھامش ص .التقمص وسر الحیاة والموت في ضوء النص والعلم واالختیار. عن محمد خلیل الباشا- ]٢٠[ 

 ٢٢٩المعجم الصوفي ص  - ]٢١[ 

.المرشد ھو الذي یصل على الطریق المستقیم قبل الضاللة - ∗ 
 

 ١٨٣المعجم الصوفي ص - ]٢٢[ 

 ٣٥روایة على تخوم البرزخ ص  - ]٢٣[ 

 ١٠٩نفسھ  - ]٢٤[ 

  ٣٧نفسھ ص - ]٢٥[ 

 ٤٦نفسھ ص - ]٢٦[ 

 ١٧نفسھ ص - ]٢٧[ 

 ١١٠نفسھ ص - ]٢٨[ 

عقبائیل من المفردات التي نحتھا األدیب وتعني الملك المكلف بالعقاب - ∗ 
 

 ٥٧المصدر السابق ص  -]٢٩[ 

 ٦٣نفسھ ص - ]٣٠[ 

من المفردات التي نحتھا األدیب وتعني الملك المكلف بالرحمة  - ∗ 
 

من المفردات التي نحتھا األدیب وتعني الجنة - ∗ 
 

  ٧١إلص ٦٩المصدر السابق من ص  - ]٣١[ 

 ٧٢ینظر المصدر نفسھ ص - ]٣٢[ 

 ٦١نفسھ ص   - ]٣٣[ 

المقصود منھا مختلف الغرائز الجسمیة والنفسیة التي أودعھا هللا سبحانھ عز وجل في نفس بني آدم: العوائد والعوائق -∗ 
 

  ١٠١نفسھ ص - ]٣٤[ 

 ٢٢٥إلى  ٢٢٠ص   ١٩٧٨دار النھضة العربیة بیروت  ١ط.من روائع الدب الفارسي. بدیع محمد جمعة. د - ]٣٥[ 

١٠على تخوم البرزخ ص  ینظر - ∗ 
 

ھذا ما یفصح عنھ المعجم اللغوي للمتن المدروس - ∗∗ 
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 سیمیاء الرحلة في الشعر الشفاهي

 من حیاة الرحلة إلى رحلة الحیاة

زغب أحمد : األستاذ                            
المركز الجامعي الوادي
 

ر لـــدى علمـــاء األنثروبولوجیـــا، أن الذهنیـــة الشــفاهیة تتســـم بتفكـــیر موقفـــي وســلوك         ـــرَّ قَ ُ م ـــنَ اْل عملـــي ، بســـبب أن هـــذا اإلنســـان شـــدید االتصـــال ببیئتـــه الطبیعیــة   مِ
واالجتماعیة ،یفكر في موضـوعه مـن خـالل موقفـه الشخصـي المباشــر منـه، ال تفكـیرا مجردا فـي الموضـوع مـن حیـث هـو ، إنمـا مـن حیـث مـا ینبغـي فعلـه إزاءه ،أو مـن 

(مدى الصالحیة النفعیة لهذا الموضوع في الواقع المعیش
]١[

.(
 

الملـح   فالكلمـات تكتسـب معانیهـا مـن موطنهـا الفعلـي’’والفكر الذي یكون بهذه المواصفات ینتج أدبا ال یكتسب معناه إال من خالل السیاق الوجـودي الحاضـر ،        
الـذي تجـد فیـه   الدائم وال یكمن هذا الموطن في كلمات أخرى ولكنه یتضمن إشارات جسمانیة وتنغیمات صوتیة وتعبیرات بالمالمح باإلضافة إلى كلیة الموقف الوجودي

الكلمة الحقیقیة المنطوقة نفسها دائما ،وبرغم أن المعاني الماضیة شكلت معنى الحاضـر بطـرق كثـیرة ومتنوعـة لـم تعـد معروفـة ، فـإن معـاني الكلمـة تنبثـق باستمرار مـن 

(‘‘الحاضر
]٢[

(
 

والشاعر الشفاهي ،في المجتمع البدوي الذي یعیش على الترحال الدائم إلى مواطن الكأل والماء، منـدمج فـي حیـاة الجماعـة إذ ال حیـاة لـه إال مـن خاللهـا ، یجــدّ         
العثور على أسباب جدیدة للعیش،ویحقق ذاته عند كل انتصار على الطبیعة القاسیة التي تفرض علیه التنقل الدائم   السیر إلى المنتجع الجدید ، ویفرح ویبتهج عند  في

،ال یكاد یفرغ من رحلة حتى یأخذ في التفكیر بل والتحضیر لرحلة أخرى ، حتى أصبحت الرحلة لیست وسیلة للوصـول إلـى المنتجـع وحسـب ، بـل هــي الغایـة فـي ذاتها 
العملـي   في مستهل هـذه الورقة مـن التفكـیر الموقفــي  وذلـك بسـبب ما زعمنـا.فال نكاد نعثر على نص شعري في هذه المجتمعات إال إذا كانت الرحلة السـمة البـارزة فیـه

 .به   الحمیمي  المباشر في الموضوع واالرتباط
  إلــى  الــتي تحقــق ذاتــه ، فمــن الرحلــة  الوحیــدة  یتــوق إلیهــا باعتبارهــا الوســیلة   فعلــى الــرغم ممــا فــي الرحلــة مــن مخــاطر تحــدق بالبــدوي الشــاعر ،ومــن مشــقة فإنــه    

،ال ینظـر إلى حیاتـه   )قیمة إنسـانیة واجتماعیة(= ،إلى الرحلة إلى ربع المحبوبة )قیمة ثقافیة دینیة(=إلى الرحلة إلى المكان المقدس )قیمة اقتصادیة(= مصادر العیش 
 .فال عجب إذن أن ینظر إلى الحیاة برمتها على أنها رحلة) النجع(=فیها من إنجاز المهمة المنوطة به ومجتمعه   إال من خالل الرحلة الموفقة التي یتمكن

الفضــاء األول باعتبارهــا عالقــة اتصــال الــذات بالموضــوع ، والفضــاء : نحــاول أن نطبــق المنهــج الســیمیائي علــى ســمة الرحلــة باعتبارهــا ســمة بــارزة تحتــل فضــائین      
 .وذلك دائما من خالل النص الشعري الشفاهي.الثاني باعتبارها الموضوع نفسه

في النوع األول یكون الشاعر في حالة رحیـل أو تأهـب للرحیـل لسـبب مـن األسـباب السـابقة،في هذه الحالـة تكون الرحلـة وسیلة ) :  ⋅♦♣(نتناول نوعین من القصائد    
انفصـال یعـبر فیهــا الشــعراء عـن المعانـاة ، بسـبب بعــد الموضــوع أو ابتعــاده بعـدا سـحیقا فـال یسـع   لالتصـال بالموضــوع ،تبــدأ القصائد بملفــوظ حالـة ، ناشـئة عـن عالقـة

حرقــة الشـوق ،معانــاة مــن سـهر اللیــالي، الحمـى الشــكوى مــن صـدود المحبــوب أو وعــورة (الشــعراء إال أن یحضـروا أنفســهم للرحیــل فــي مســارات صــوریة تعــبر عــن الــذات 
 )الخ...  الطریق

           ْ ة َ تْر َ ْ َال لِي فـ ر َ السَّه ي ِب وِم ْ نُ یَّر ْ         حَ یـــه انِ ْ فَ م اِی ْ دَ ن دَ ِب اْل َ الِي و ْ حَ یَّن  شَ

           ْ ه َ ـر طْ َ ي م وعِ ُ م دْ ُ الْ و َ ع شْ نِي مِ ْ ب قُ ْث ْ         ِی یه الِ َ ةْ ص دَ ْ ب كَ ْ فِي اْل ان َ وم نِي حُ ضْ ُ ر ْ ع ُ  ی

ة           َ ر ي قُدْ دِ ْ ن عیدْ َال عِ ِب انِي ْ و جَ طْنُ َ رِّي نحـكیة         و ا سِ َ ْ ن ور ة شُ َ از رِةْ تَ ْ ه  َظ

 )♣(بیها یفرح خاطري محبوبي بیه         للفاس المعلوم سهل لي الخطرة          

أو تعبر عن عنصر أوعناصر مسـاعدة كوسـیلة قطـع المسـافة،كالفرس أو الجمـل الهجیـن أو غـیر ذلـك مـن الوسـائل الـتي یتغنى بهـا الشعراء فـي مسارات صــوریة ،تشید 
الربــع ، : بالوســیلة المســاعدة بحكــم أنهــا أملــه الوحیــد المســاعد علــى الرحلــة ، فــي هــذه الحالــة تكــون الرحلــة موضــوعا جانبیــا ممهــدا یحقــق للشــعراء الموضــوع الرئیســي 

 الخ...المحبوب ، الشیخ 

          ْ ة َ طْر خَ اْل ارِي ِب ْ ضَ بَّار ى لِي صَ ضَ ْ یهْ     تَر ضِ ْ ة نِر یَل ْ صِ ن ْ مِ ار دَ ْ ْ ب ار قْ دَ َ ر ْ  َأز

عدة          اْل  )∗(ومن عین الحساد موال نا حامیه      قـمرة  وركابو  متـموم    ِب

 الخ...أو تعبر عن العناصر المعارضة كوعورة الطریق وأنواع األراضي واألخطار المهددة كالوحوش والغیالن واللصوص والجبال

الْ           و حَ ُ ون ً ◌ ا  دُ َ فْر دْ قَ اِی َ م حَ ْ ابْ و َ ر ْ ْ      س یه لِ ْ عْ یم غِ ْ َالحْ اْل اش َ ر تِحْ ر ْ اطِ َ ن قْ َ  و

الْ           َ و غْ ْ َل ان هْ كَ َ ن كْ ْ تُسُ ر َ هَّالْ     ب َ یدْ ص الصِّ َ ْ و  التِّنِّین

الْ  زَ غْ َ ْ و ام َ ع ْ ن َ ْ و ش حِ َ ْ و ان الْ   كَ جَ ْ ن ْ ِی ع َ ب الضَّ َ یبْ و الذِّ َ  )•(الخ...و
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تحـول باالتصـال، =  ∩ ←انفصـال، =∪اتصـال ∩ =   فاعل،م الموضـوع، =فا(ن ملفوظ الحالة ، انتقال إلى الرحلة التي بدورها تحول لالتصال بالموضوعینجم ع 
←∪= وبذلك یكون االنتقال من الحالة إلى التحول كالتالي) تحول باالنفصال: 

 م ∩  ← فا    ←  م∪فا 
أما النوع الثاني ، فحین یستبد بالشاعر الشیب والهرم ویقیم في الحاضرة ، یشتاق إلى حیاة النجع ،حیـث كـان یعیـش بأحالمـه وآمالـه ، یمـأل الـدنیا حركـة ونشـاطا، یتوق 
إلى الحیاة حین تكون ذات مبررات قویة تملي علیه أن یحیاها،یحلم بالرحیل إلى ربع الحبیبة ، بـل یرحـل فعـال لزیـارة أقاربـه وقریباته الـذین سبقوه إلـى المكان المعشب ، 

 .وهو في حالة طرب وسعادة ألنه ملتحق بهم ال محالة 
ومـن .كل ذلك ینعدم في الحاضرة ،فلم تعد هناك أسباب كافیة للحیاة ، وكأنما الحیاة نفسها ترتحل حین یرتحل النجع ویتركه لهمومه والیأس والشیخوخة یسـتبدان بـه     

 :ثم فالرحلة أصبحت معادال موضوعیا للحیاة ، واإلقامة لم یعد بعدها إال الموت
 ْ ه َ ان یَط تِ قِ دْ ي عُ ا كِ ْ هَ تَو ْ فُلْ        و قْ ْ ِب ر كَّ سَ ْ ْ م اب َ ب اْل َ      و

لْ  ُط ْ ْ ی ه َ یب ِب َ حْ لى یبْ عْ ِب الَ حْ ْ ا و َ ان ضَ ْ ع َ وفُو ب شُ ْ ا ن َ ن دْ َال عُ ْ  و

الَ  ْ ةْ و مَّ َ ع تِ اْل ْ ن َال ِب ْ ْ   و ه اَل خَ قُلْ   اْل ا عْ َ قِّتْه ةْ َط َل ْ م ْ جِ اب َ ب  حْ

ة اَل و الرَّجَّ احُ َ ي ر ذِ خْ َ ا و َ ی ْ رِي  و كْ َ ْ ب ع َ ان َ م تَّى اْل لْ   حَ صُ  حْ

تْ  اَل َ از َ ْ   م ان ةْ   كَ َ ْ    الدَّفَّان ْ   اهللا ر َ ب قْتْ   َأكْ َ و اْل َ لْ    و صُ ْ  و

ا نَ الَّ خَ ْ ْ و ع دّْ النَّجْ َ لْ ص حَ َ ْ   ر زّ هَ ْ ْ   و افَه حَ ْ   جْ لّْ   فُوق ِب  )♥(اْل

فهـو تحـول ینجم عنـه ملفــوظ حاله جدیـد یتسم بالكآبـة والمعانـاة، هـذه المعانـاة لـم یعـد ســببها االفتقار إلـى الموضوع ، إنمــا االفتقـار إلـى الرحلـة   أما رحیل النجع        
وهــذا مایؤكــد الذهنیــة الشــفاهیة .إنمــا هــو المعانــاة ثــم المــوت) برحیلــه(عــن ذات المجتمــع) ببقائــه فــي الحاضــرة(نفســها إذ تحولــت إلــى موضــوع بــدیل، فانفصــال ذات الفــرد 

ْ .(الفـرد مجتمعــه طواعیـة إنمــا المجتمــع هـو الــذي یرحل عنـه ویتركــه،وذلك حیـن یسـتنفد حظــه مــن الحیـاة   المندمجـة فـي الحیـاة االجتماعیـة إذ ال یغــادر ـع ـدّْ النَّجْ َ ــلْ ص حَ َ ر
ا َ ن الَّ خَ ْ  ).و

 ) النجع(موضوع القیمة = ١م)الشاعر(الفاعل = فا

 ١م∪فا←١م← ∪ فا ←١م∩فا
 .ففي النوع األول یعبر النص الشفاهي عن الشباب والقوة والعنفوان، أما في النوع الثاني فتعبر النصوص عن الشیخوخة والهرم وانتظار الموت المحتوم

یلتقي موضوع القیمة في النوع األول من النصوص بموضوع القیمة في النوع الثاني في أن كلیهما یقیم عالقة تضاد مع الموت ، ففي الحالـة األولـى یرتحـل الشـاعر     
، )ربع الحبیبة، ضریح الشیخ ،مـواطن الكـأل والمـاء(والمجتمع كله من أجل الحیاة في شكلها االجتماعي أو الثقافي أو االنساني ، فموضوع القیمة ال تستقیم الحیاة بدونه 

أما في الحالة الثانیة فموضوع القیمة الذي یتوق إلیه الشاعر ویعبر عنه بزمن الماضي من قبیل الذكریات الجمیلة حین كان یتدفق بالقوة والحیویـة والعنفـوان فهـو الرحلـة 
 .نفسها، فقد كان یحیاها في كل مراحل حیاته الفاعلة ،یأمل أمال بعیدا في أن یعود إلیه شبابه ، وتعود إلیه رحلة حیاته من بدء سیرها

 :وعلى ذلك یمكن أن نقیم البنیة العمیقة للرحلة في النص الشعري الشفاهي كما یلي
 اإلقامة                        تضاد                       الرحیل      

     

 مــوت                               تناقض             حــیاة     

                    

 تناقض                          

  
 ال رحیل                   تحت التضاد                    ال إقامة     

  
وما دامت الحیاة رحلة دائمة،فهل یسعى اإلنسان البدوي بهذه الحركة الدءوب إلى مصادر العیش ،لیحاول االنتقــال إلـى األحســن واألفضل فـي هـذا العیـش ، ومـن ثـم    

تكون الرحلة في حركة متقدمة إلى األمام في خط مســتقیم قصد الغایـة الـتي تمكنـه مـن كفایتـه فـي الغـذاء واألمـان واالطمئنـان علـى نفســه ومالـه وأهلـه وقیمه الثقافیـة، أم 
 .هي الحركة والتحول الدائمین بدون أن یكون له هدف أسمى وكأن التحول الدائم هو غایتة السامیة

على مصادر الحیاة،   وبعبارة أخرى هل للبدو فكرة واضحة عن التقدم والتأخر ، وعن األسوء واألفضل ، أم أن ما لدیهم هو فقط الحركة والتحول الدائم والصراع       
وبــدون ترحــال ال یكـون هنــاك هــدف للحیــاة إال المــوت مثلمــا كانــت للفالســفة القــدامى فكـرة عــن الحركــة الدائمـة الــتي ســببها الصــراع وهــو الــذي یــؤدي إلــى تحــول األشــیاء 

(بعضها من بعض كما عند هیرقلیط
]٣[

(
 

والتنظیــم االقتصــادي القــائم علــى الرعــي والتحــویالت البســیطة ،لنتــاج الغطــاء النباتــي ) العائلــة الموســعة=النجــع(إن الحیــاة االجتماعیــة القائمــة علــى أواصــر القرابــة       
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الدائمة إلى أراض جدیدة كلما نضبت األراضي الحالیة ، والتكامل بین هـذه األشــكال المختلفــة    والثروة الحیوانیة ،والبیئة الطبیعیة الصحراویة المجدبة التي تفرض الرحلة
للثقافة یرجح الخیار األول ویستبعد عبثیة الحركة،ذلك أن العامل الدیني والتفكیر فیما وراء الحیاة الدنیا باعتبـاره الغایـة الحتمیة للرحلـة ،حاجـة الزمـت البشـریة فـي أغلـب 

(الحضارات
]٤[

:، ومن ثم تبرز في النصوص هذه السمة البارزة، وهي المقدس كموضوع رئیسي لكثیر من الرحالت، أو داعم معنوي رئیسي لرحالت أخرى)
 

 :فمن أمثلة األول
ة َ النَّْظر ْ ِب ب ِه ْ ر ْ ِی ان َ ی ْ ز و ِی ُ ام قَ َ ْ     م یه الِ ْ تَ ن ْ عَ ع جَ ْ ر َ دْ ی افْ اَألسَ ْ شَ ن ِم ْ  و

 ْ یه لِ ْ عَ لَّى اهللا َ ولْ ص سُ ةْ الرَّ َ ان َ م ةْ ِبضْ َ ر ضْ حَ یكْ اْل تُوحْ فِي ذِ فْ َ ْ م ْ اهللا اب َ  ب

ا َ افُقْر َ بْ ی طُْل احْ نُ تَ ْ ْ نِر ه َ اب َ ْ ب ن ازِیهْ        عَ جَ ْ ِی یر خِ اْل ْ ِب اه دِ اللِّي َأتَ ْ ع  )♣♣(سَ

 :ومن أمثلة الثاني 
فِّي ة تْحَ َ اب جَ فِّي                    مِ َ ع ْ یفْ م فِ ي خَ اطِ ا خَ هَ ْ وز جُ ْ ا ی َ  م

فِّي َ ص ْ الْ م زَ غَ يِ اْل دْ ا جَ َ م لْ كِ جَ ْ    َأحَ ة ودَ دُ شْ َ ةْ م َل احْ َ ر ْ ى و َ ام زَ خْ نَّه ْ عَ ْ  و

 ْ یه لِ ْ عَ اِیض َ هْ ن تَ ْ كر ُ ب ُ ْ ن فَّي  مِ قَ ْ ْ     م تَه ْ ور َ ُث م ْ عْ ه ودَ ُ ب ْ ع َ بْ م َل َط ْ لَّى و َ◌ َ  ص

اتْ         ْ    جَ ون ة   دُ وكَ ُ ر ْ ب َ اِیبْ    م جَ ْ   مِ ه  )Ο(كُوودَ

(أما الحیاة الحقیقیة فهي الرحلـة ، الـتي تشتشف من بـاطن النـص حســب الثقافـة الدینیـة الـتي یعتقــدها هـذا المجتمـع ،الرحلـة عن الحیاة الزائفـة ،فهي متـاع الغـرور 
]٥[

 (
 .؛ألن الموت یترصدها في كل لحظة، واالنتقال إلى الحیاة الخالدة التي ال موت فیها

ا         َ یه ذْرِي فِ الرِّیحْ تَ َ ة و َ ع اْل یتْ قَ ا ِب َ یه ِب ع ْ قَْط َ وتْ ی ُ م ا اْل اهَ َ ر َ لي و ا الِّ َ ی ْ ن  ♣الدّ

  
  
  

 المراجع
 
  

 "L'univers est objet de pensée au:  أن تفكیر االنسان البدائي تحت طائلة الحاجة  مع أن كلود لیفي ستراوس یقول منتقدا رأي مالینوفسكي الذي یرى: - ]١[
moins autant que moyens de satisfaire les besoins"La pensée Sauvage. Plon Paris 1962.p.5       

 ١١٢والتر أونج الشفاھیة والكتابیة ص - ]٢[

سوف  -♣♦ ⋅ یة  شعر باد من  ھا  سنا من لتي اقتب صائد ا ئر(الق یق )الجزا یة المراز في   )تونس(وباد تي تو مر التغزو لي مع لى التوا شعراء ع یل  ١٩٧٣وال بت الطو ثا
ومسعود السحیمي المصباحي الربعي .١٩٨٩وسعد بن غادة المصباحي الربعي توفي  ٢٠٠٠الصغیر قدور بن على بن جموعة الحجاجي توفي  ١٩٩٠المرزوقي توفي 

 ١٩٩٥توفي 
ھا  - ♣ یرة كأن ھي غز في أحشائھ ، ودموعھ ف تأجج  شتعلة ت نار م ما  فنى ، وكأن نھ أن ی یقول الشاعر إن ذكرى أرقتھ وأذھبت النوم منذ مدة طویلة فساءت حالھ وكاد بد

الذي تذكره وبسبب الشوق إلیھ ) شیخھ(الشاعر یعاني الحزن واأللم حتى یلقى   المطر وتتصھد الحرارة الشدیدة في كبده ، لقد كادت ھذه الذرى أن تفقده صوابھ ،ویمكث
 .كانت مظاھر المعاناة ھذه التي وصفھا

لة - ∗ یقول الشاعر لمخاطبھ المفترض أنھ یلیق بھ من أجل ھذه الرحلة حصانا قویا ألف السفر الطویل، من ساللة نقیة شدید السواد إلى درجة الزرقة ، حظي بعدتھ الكام
 .  وركابھ جدید وقد حصنھ هللا من عیون الحاسدین

فرط ارتفاعھا : في البیت األول یقول  • من  بالغیم  سوة  عن األرض .لقد حال بیني وبینھ سراب كثیف وأراضي خالیة ومرتفعات وعرة مك قول  ثاني فی یت ال في الب ما  أ
 .التي تفصل بینھ وبین ھدفھ أن الغیالن والوحوش والذئاب والتنین واألسد والضباع كل ھذه الوحوش تسكن ھذه األرض

لة  ♥ عم والخا نات ال من ب بات  بھ، وال األقارب والقری یب حبی یقول وھا أنت ذي أصبحت مقیمة في الحاضرة والباب قد أغلق من دونك ، ولم یعد باإلمكان أن یرى الحب
یة  فت نھا قد أز موت ف عد إال ال لم ی فكل األحبة حبسوا عن الترحال وأقاموا ، أما الرجال الصنادید فقد رحلو ،ولم یبق إال الشیوخ الذین لم یعودوا قادرین على الرحیل ، و

 العمر
 ١٣١ص ١٩٧٨حسین مونس الحضارة عالم المعرفة الكویت :ینظر  - ]٣[

 .٢٤٤.ص DEATHعربي م  –أغلب الحضارات اإلنسانیة تعتقد بوجود حیاة أخرى بعد الموت، شاكر مصطفى سلیم، قاموس األنثروبولوجیا إنكلیزي  - ]٤[

یرى األسد  ♣ -   ♣ من  لك ف یقول إن ضریح ھذا الشیخ ذو ھیبة وجالل یثیر الرھبة في نفوس األعداء من مجرد االنظر إلیھ وفي تشبیھ ضمني یقول إنھ ال عجب في ذ
لدعاء .نفسھ)  ص(والضامن لقبول الدعاء ھو الرسول  ال شك یعود من طریقھ ، وفي حضرة ھذا الشیخ أو عند ضریحة یفتح باب هللا ویقول إنھ یشعر باالرتیاح ألن كل ا

 .بكراماتھ وصاحب السعد من جاءه متوسال فجزاؤه الخیر كلھ  مستجاب والفقراء ھم الذین ال یؤمنون
Ο - طوع . مسافة طویلة ترقق األقدام ،ال یقطعھا إال جمل ھجین أبین خفیف طویل الوبر لم یستخدم في حمل األثقال ھو  بالخزامى ف ید  لة وق كأنھ الغزال وشدة عنھ الرح

 . صاحبھ ینھض من الصباح الباكر معتمدا على هللا وصلى ودعا أن یعینھ هللا في ھذه الرحلة الشاقة  راكبھ ،
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عالى  - ]٥[ لھ ت غرور(:ھناك آیات كثیرة بھذا المعنى في القرآن الكریم للتزھید في الحیاة الدنیا والترغیب في اآلخرة منھا قو تاع ال لدنیا إال م یاة ا ما الح یة )) و من  ٢٠آ
 .سورة الحدید

.قطعت الدنیا التي بعدھا الموت،فكأنھا خیمة مقتلعة والریاح تعبث بھا من كل جانب: صیغة دعاء ♣
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 في السیمیائیات العربیة المعاصرة )(Isotopieالتشاكل  مفاهیم 

  
وغلیسي یوسف: الدكتور                                                

قسم األدب العربي
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

جامعة قسنطینة                                                      
  

مـن علـوم الفیزیـاء والكیمیاء ، وقـد حـاد  – ١٩٦٦عـام  –یمثل هذا المصـطلح فرعیة ســیمیائیة مركزیة ، اقتبســها جولیــان غریمـاس 
المكــان أو  : topos، و « égal »یســاوي  :  Isos(المكــان المتســاوي أوالتســاوي فــي المكــان : بهــذه الكلمــة عــن داللتهــا اإلغریقیــة األولــى 

الموضـع 
]1[

)»Lieu , Endroit  « ذرات (للعـالم الروسـي إیفـانوفیتش منـدلیف  – ١٨٦٩ –، وداللتهـا الكیمیائیــة فــي التصــنیف الشـهیر
،لیحملهـا داللــة سـیمیائیة جدیدة تقـوم على التواتــر أو التكراریــة )العنصر الكیمیائي الواحد ، الـتي ال تختلـف إال في عـددها أو كتلتهـا الذریــة

]2[»Itérativité  «  علــى المحــور المضــموني ، جعــل فرانســوا راســتیي  –فــي أول عهــده  –، ولكــن قصــره لهــذا المفهــومF. Rastier)(

تشــاكالت أفقیــة وتشــاكالت عمودیــة ؛ : بیــن –علــى صــعید المضــمون  –یمعــن فــي توســیعه لیشــمل المحــور التعبــیري أیضــا ، بعــدما مــیز 

))كل تكرار لوحدة لغویة مهما كانت: ((والتشاكل عنده هو  »  Salut«]3[" سالم"طبقها على قصیدة مالرمیه 
]٤[

یمكن أن یندرج ((، و   
ضمن متتالیة لغویة لبعد أدنى أكبر من الجملة أو یساویها ، كما یمكن أن یظهر علـى أي مسـتوى مـن مسـتویات النص ، وفـي وسـعنا أن 

..))القافیة  تجانس الصوائت ، الجناس االستهاللي: نعطي أمثلة بسیطة جدا على المستوى الصوتي 
]٥[

، وأخرى على المستوى التركیبي 
 .. .والمستوى الداللي 

تقـوم علـى ) أو تركیبیــة" (تشاكالت نحویـة"بین  –بناء على المسار التولیدي للخطاب وتوزع مكوناته  –وقد سبق لغریماس أن میز 
الـتي تنهض علـى  (Actorielle)" تشــاكالت األدوار الحركیة"و  تمكـن مـن القراءة المتسـقة للخطـاب" تشـاكالت داللیة"تواتر المقوالت ، و

بیـن تشـاكالت  –اعتبارا بأبعاد التشــاكل  -، مثلما میز  (Anaphorisation)وتتجلى بمساعدة التكرار االستهاللي  (Acteurs)الممثلین 

جزئیة وأخرى شاملة
]٦[

قـد ترك الحبـل علـى الغـارب حین  –فـي مقـام آخـر  –وعلى ما یكتنف هذه األنماط من غموض، فإن غریمــاس  . 

))یستخدم أیضا نقطة انطالق لتفسیر طبیعة التشاكالت وانتشـارها »  Analogie«التشابه ((أعلن أن 
]٧[

، ونــام علـى هـذا الحكـم المائــع  
ویختصـمون ، یزیــدون علیـه وینتقصــون منـه ، بــإجراءات نقدیة خاصة "  التشاكل"الفضفاض ، لیترك السیمیائیین العرب یسهرون جراء هذا 

 .بالمفهوم الغربي –أصال  –قد تقطع الصلة 
ن وقع اإلجمــاع النسـبي علــى التشـاكل والمشـاكلة(وقبل االختالف فـي المفهـوم ، اختلفـوا فـي ترجمة المصـطلح  ٕ " التنـاظر"؛ بیـن ) وا

عنــد ســعید علــوش
]٨[

عنــد أنــور المرتجــي" اإلیزوطوبیــا"، و 
]٩[

عنــد رشــید بــن مالــك" اإلیزوتوبیــا"،و
]١٠[

فــي مجمــل " القطــب الــداللي"، و 

الكتابـــات التونســـیة الســـردیة خاصـــة
]١١[

والـــتي قـــد نســـتثني منهـــا صـــنیع المنصـــف عاشـــور(  
*

ـــراد"الـــذي یترجمـــه إلـــى   "!) متنـــاثرات"و" اّط

عنــد محمــد عنــاني" التنــاظر الموضــوعي أو التنــاظر الــداللي"و
]١٢[

عنــد بســام بركــة" تكــرار أو معــاودة لفئــات داللیــة"، و 
]١٣[

تكــرار "و   
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عند مبارك مبارك" وحدات لغویة
]١٤[

عند محمد القاضي" محور التواتر"، و 
]١٥[

،. ..
 

حیـن وسـع المفهـوم  –وربما كان الناقد المغربي محمد مفتاح على رأس من واجهوا هذا المفهوم الغربي ممارسة ، وقد أغراه راستیي 

))سنقترح بــدورنا توسـیعا أكــثر للمفهــوم:((..بمشروعیة التصرف فیه من جدید –للمصطلح " الغریماسي"
]١٦[

، ثــم جـاء عبـد الملـك مرتـاض 

أكــثر الســیمیائیین العــرب تعاطیا لهـذا المفهــوم–فـي حـدود مـا اطلعنا علیــه  –لیتلقف هـذا المصـطلح بشـراهة علمیـة عجیبــة ، فكـان 
]١٧[

  ،
المشــاكلة ، المقابلــة ، (وأجــرأهم تصــرفا فــي دالالتــه ، حیــث أعــاد عجنــه وشــحنه بمحمــول تراثــي زاخــر ؛ اقتبســه مــن العهــد البالغــي القــدیم 

هـذا المفهوم ال یـبرح مرجـا مضـطربا ، وهـو فـي تصــورنا ((، اعتقــادا منـه أن ..) مراعاة النظیر ، الجناس ، الطباق،الجمع ، اللف والنشـر،
ولعـل مــن أجـل ذلــك اجتهــدنا نحـن فــي التصــرف فیــه، فـذهبنا إلــى أقصــى مــا یمكــن . إلــى بلـورة وصـقل وتــدقیق -بحكـم حداثــة نشــأته-مفتقـر

))الذهاب إلیه لدى التطبیق
]١٨[

.
 

، فـي الفصــل الثـاني من القسـم الثــاني تحدیـدا؛ حیـث یعـرض لقــراءة قصیدة )نظریــة القــراءة(ویبلغ هـذا التصـرف أقصـاه فــي كتابــه 
ابي، وفقا للتشاكالت المرفولوجیة القائمة بین وحداتها اللغویة التي تتنـوع وتتوزع فـي هندسـة إیقاعیـة عجیبـة ) قلب الشاعر( ألبي القاسم الشّ

)الـدورة التوزیعیــة(جعلـت الناقـد یسـعى إلـى اإلحاطــة بهــذا السـحر اإلیقــاعي التشـاكلي مــن خــالل نظــام إجرائــي ســماه 
]١٩[

، یقـوم هــذا النظـام 
ل موزِّع"على  اكِ شَ ُ عة "م الت الموزَّ ، ضــمن حركة تبادلیــة وتعاقبیــة،یطلق علیهـا )المنســوجة على نولـه المرفولوجـي(، یتحكم في سائر المشــاكِ

ــة صــغرى(، ثــم یفرعهــا إلــى )الــدورة التوزیعیــة الكــبرى(مرتــاض مصــطلح  ل مــوزِّع )دورات توزیعیّ ــاكِ شَ ُ بكســر (، تتكــون كــل واحــدة منهــا مــن م
الت موزَّعة ) الزاي  ... .، تتبادل المواقع فیما بینها،)بفتح الزاي(ومشاكِ

المستحدث هو تمثـل تجریدي خـاص بالــدكتور مرتــاض مــن حـول تمثلـه الشخصـي لمفهـوم ) المرتاضي(إن هذا المفهوم اإلجرائي 

"نظریـة"، الــتي یســمیها مرتـاض )الـدورة التوزیعیـة(علـى أن هـذه . في العرف السیمیائي العمومي) التشاكل(
]٢٠[

-فـي تقدیرنا –، ال تنسـجم 
ویـزداد یقین العلمــاء (...) إطـار فكــري یفســر مجموعــة مــن الفــروض العلمیـة ویضـعها فـي نسـق علمـي مـترابط "مـع روح النظریة؛ بما هـي 

"بالنظریــات كلمــا أیــدتها التجــارب مــن ناحیــة وكلمــا فســرت أكــبر عــدد مــن الظواهــر والقــوانین مــن ناحیــة أخــرى
]٢١[

الــدورة (، فــال أعتقــد أن 
-بامتیـاز  –كذلك؛ لقلة النصوص التي تؤیدها والتي یمكن أن تفسر على ضوئها، ولكنها إجراء تحلیلي متفرد استطاع أن ینفذ ) التوزیعیة

 ).قلب الشاعر(إلى 

وبالنظر إلى خصوصیة هذه القصــیدة ذات التركیـب اللغــوي المفــرط الخصوصیة، یمكـن القـول إن هـذا اإلجـراء مستنبت مــن هـذه 
 !... .الخاصة، ومن الصعب إعادة زرعه في أرضیة أخرى) الشابیة(األرضیة الشعریة 

 .تصرف إجرائي خاص في مفهوم معرفي عام  –باختصار  –إنه 
فــي تطبیقــات محمــد مفتــاح وعبــد  –لعــل هــذا التصــرف أن یكــون الــدافع الــذي جعــل الباحثــة خــیرة حمــر العیــن تحكــم علــى التشــاكل 

))ال ینتمي إلى المفهوم الغریماسي((بأنه  –الملك مرتاض 
]٢٢[

أدنـى إلـى المســتوى الصوتي للتشـاكل الذي أبـرزه  –في رأینــا  –، بل هو  
 .كما رأینا منذ حین ، وربما أدنى منهما إلى المفاهیم البالغیة القدیمة " فرانسوا راستیي"

)دالئلیة النص األدبي(على صنیع عبد القادر فیدوح في  –بال شك  –وینسحب هذا الحكم 
]٢٣[

–عنـده  –؛ حیث یقـوم التشـاكل   
 .جسرا بین مفتاح ومرتاض ، منقطعا عن المرجع الغربي 

ن اصــطنع التشــاكل عنوانــا لكتابــه  ٕ "المشــاكلة واالختــالف"أمــا عبــد اهللا الغــذامي ، وا
]٢٤[

ع المفهــوم الغربــي ، ألنــه لــم   ، فإنــه لــم یــدّ
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بحــت" غــذامي"علــى امتــداد الكتــاب كلــه، وعلــى هــذا فالتشــاكل هنــا هــو إبــداع  (Isotopie)إلــى مصــطلح  –أصــال  -یومــىء 
*

  ،
 .یمكننا إعادة بلورته بإدراجه في نطاق الموقف من التقالید األدبیة ؛ أي االختالف إلیها أو االختالف عنها 

؛ "  التشــابه المختلــف"و" االختــالف"و" المشــاكلة"مواقــف  –وعلیــه  –مفهــوم مركــزي فــي هــذا الكتــاب ، تتحــدد بــه " عمــود الشــعر"إن 
" مختلـف"، وأبــو تمـام ) عمــود الشـعر(مع التقالید الشعریة السائدة ، ألنه لم یفارق أبـواب " متشاكل"شاعر ) بتكرار أمثلة الغذامي(فالبحتري 

. بینهما سبیال ، ألنه قلد النظام الشعري ثم كسر الطوق وأطلق قیــد النـص " الشبیه المختلف"ألنه خرج علیها ، بینما یسلك المتنبي موقف 
في ذاتها أو في سیاق فلسفة التقلید األدبي ، وبداعة صیاغتها ، واتســاق فرعیاتهـا االصـطالحیة ، فـإن " الغذامیة"وعلى طرافة هذه األفكار 

 !.. .معها حتما" یتشاكل "من الجور علیها واالجتراء أن نربطها بالمصطلح الغربي الذي ال یناسبها وال 

مفهوما واضحا وموحدا یخترق السیمیائیات الغربیة والعربیة معا ، نظرا إلى "  للتشاكل"وهكذا ، فمن الصعب على الباحث أن یبلور 
 :األسباب التالیة 

  .(Isotopie)المرجعیة العلمیة ، غیر األدبیة ، لمصطلح  – ١

  .(Allotopie , Hétérotopie)،والتباین )أوالالتشاكل(اقترانه بمصطلحات أخرى ، قد ال یقوم إال بها أو علیها ، كالتقابل  – ٢

–كســابقه  –الــذي وجــدنا بعــض الســیمیائیین العــرب یترجمــه ( « Isomorphisme »التباســه بمصــطلح آخــر مماثــل لــه هــو  – ٣

"وحــدة الصــیغة"و" مــوازاة النظــائر"و" التنــاظر"و" التشــاكلیة"، وأحیانــا إلــى "! التشــاكل"إلــى 
]٢٥[

مســتمد مــن علــوم  –كســابقه   –وهــو ..) ، 
نفس  –معا  –بین بنیتین لنظامین من األحداث مختلفین،بحیث تمثالن ((الكیمیاء والریاضیات والمعادن ، لكنه أصبح یحیل على التناظر 

هـي حضــور التنـاظر أو غیابه بیـن األفعــال االجتماعیة (..) وفـي اللسـانیات فـإن المسـألة األكـثر أهمیـة (..) النمط من العالقات التوافقیة 

..))والثقافة واللغة 
]٢٦[

المتعلقة بمحاور أو مستویات سیمیائیة مختلفة ، والتي نتعــرف إلیهــا  –أو أكثر  –الهویة الشكلیة لبنیتین ((،أوهو   

.]٢٧[))الممكن بین الشبكات العالئقیة التي تكونها )(Homologationبفعل التجانس 
 

: هـذین المصــطلحین بهـذا المقـترح الجدیــد إلى إعادة النظر في ترجمـة  –ثانیة  –ولوال أن المعیار التداولي للمصطلح قد فعل فعله ، لدعونا 
 ) .Isomorphisme =، التشاكل  Isotopie= التناظر (

هــي أن تأثیــل المصــطلح الثــاني مشــتق مــن الكلمتیــن اإلغــریقیتین –فضــال علــى المفهــوم المبســوط منــذ قلیــل  –وحجتنــا فــي ذلــك 
[

(Isos) : 
]٢٨

أو القالب  »  Forme«" الشكل: "بمعنى  )(Formaإلى  –في الالتینیة  -التي تحولت  )(Morpheو" یساوي: "بمعنى  
« Moule »  التساوي في الشكل ، أو األشكال المتساویة : ،فیكون معنى الكلمة إذن. 

ذن فــإن المشــاكلة أو التشــاكل أو التشــاكلیة هــي أدنــى إلــى هــذا المصــطلح ٕ وا
*
–الــذي ســنمحض لــه  (Isotopie)منــه إلــى صــنوه  

ومن المفید إذ نود التمییز بین المصطلحین أن نستحضر الفروق الكیمیائیة بینهما ". التناظر"مصطلح  –حینها 
]٢٩[

.
 

في البالغـة العربیــة القدیمة ، وال ســیما علـم البـدیع،بمفاهیم اإلعــادة اللفظیـة واالشــتراك اللفظـي أو " المشاكلة"و" التشاكل"شیوع  – ٤

..،  ]٣٠[المعنوي
 

–فـي الحقـل السـردي   –شیوع المصطلح في الدراسات الشعریة والسردیة على السواء ، وبمعنیین متمــایزین نسـبیا؛ حیـث یـدل  – ٥
مجموعة مسهبة من المقوالت الداللیة التي تمكننا من التأویل المتسق لخطاب أو حكایة ، بـاختزال االلتباسـات ، وتقود البحـث إلــى ((على 

))تأویل واحد
]٣١[

كـان الجمیــع یرتدون أفخـر الثیـاب : (تكرار المالمح السیمیوطیقیة التي تشكل تماسك النص ، ففي ملفـوظ مثـل "،بمعنى 
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ه خون وماري إلى مائدة رائعة في منتصف حجرة فخمة الزخارف حیث قُدمت لهمــا الشـمبانیا  ، یمكـن القول بأنّ الكلمـات ) ، وتوجّ
، لعـل هـذا المفهـوم هـو الذي أدى بكثیـر  ٣٢) ..."  الـترف( أفخر الثیاب ، رائعة ، فخمة الزخارف ، تقدم تشــاكال ل : التي توحي بالترف 

مات السـیمیوطیقیة المتماثلـة ( مقابال له،إضافة إلى عبارة " القطب الداللي"من الدراسات السردیة التونسیة إلى اصطناع مصطلح  ٣٣)السّ
 .في قاموس جیرالد برنس السردي  (Isotopy)التي جعل منها عابد خزندار مقابال للمصطلح االنجلیزي   

علــى الداللــة االصــطالحیة الغربیــة ، والــذهاب بــه ) الموصــول بالــدرس البالغــي القــدیم(طغیــان التعامــل اإلجرائــي العربــي معــه  – ٦
یتخذ منه مجرد مفهوم إیقاعي تعكسه البنیـة الصـوتیة والخصـائص البدیعیــة  –مثال  –مذهبا ذاتیا ؛ بالشكل الذي جعل عبد الملك مرتاض 

 .للنص األدبي 
اإلغریقـي " التسـاوي فـي المكـان"إن هذا المصطلح قد مــر بمحنــة داللیـة عسـیرة ، جعلتــه یرتحـل مـن  –في األخیر  -ویمكننا القول 

، إلــى داللــة ) عنــد منــدلیف(إلــى التبــاین فــي اختــالف األزمنــة واألمكنــة األخــرى ، وینتقــل مــن داللتــه الكمیــة فــي جــدول النظــائر الكیمیائیــة 
، ثــم إلــى بــدع داللیــة ) عنــد راســتیي(، ومنهــا إلــى كــل تواتــر لغــوي فـي المحتـوى والتعبــیر معــا ) عنـد غریمــاس(التكراریـة فـي محتـوى النـص 

مِّنُ وجوده االصطالحي)عند السیمیائیین العرب المعاصرین(أخرى  َ ؤ ُ  !.. .، حتى غدا من الصعب الوقوع على قاسم داللي مشترك ی
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  .٢٠تحلیل الخطاب الشعري ، ص : محمد مفتاح  -  ]١٦[

  .– ١٢٧ ٣٣، ص ص   شعریة القصیدة -: مارسھ في  -  ]١٧[

  .١٦٤ – ١٤٣،  ١٢٣ – ١٢٠األدب الجزائري القدیم ، ص ص  -
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  .١١١– ٤٣التحلیل السیمائي للخطاب الشعري ، ص ص  -

  .٢١٦ – ١٥٧نظام الخطاب القرآني ، ص ص  -

 .. .وسائر كتبھ األخیرة  -

  .١٥٨نظام الخطاب القرآني ، ص  -  ]١٨[

 . ٣٣٣نظریة القراءة ، ص : عبد الملك مرتاض  - ]١٩[

 .٣٣٤نفسھ، ص  - ]٢٠[

 .٧٠قاموس العلوم النفسیة واالجتماعیة، ص : طلعت ھمام  - ]٢١[

  .١٣جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، ص  -  ]٢٢[

  .– ١١١ ٩٧لیة النص األدبي ، ص ص ئدال: عبد القادر فیدوح  -  ]٢٣[

  .١٩٩٤المشاكلة واالختالف ، : عبد هللا الغذامي  - ]٢٤[

بد هللا  -  * شعري لع جز ال من المن غیر  بت والمت قوف على الثا یارا للو نھ مع خذنا م لذي ات لرزین ا ظري ا جاز الن ھذا اإلن سبق لنا أن أشدنا ب
شترك " المتشاكل والمختلف في دیوان البرزخ والسكین"حمادي ، في دراستنا  تاب الم ضمن الك شورة  یوان سلطة : (، المن في د النص 

  .١٠٨ – ٩١، ص ص  ٢٠٠١، منشورات جامعة قسنطینة ، ) البرزخ والسكین

  .٢٦٣ – ٢٦٢، ص …  المنھج والمصطلح اتإشكالی: ینظر بحثنا  -  ]٢٥[

[26]   - Dictionnaire de Linguistique , P 270 . 
[27]   - Sémiotique .. , P 197 (Isomorphisme) . 
[28]  - Dictionnaire Etymologique .. , P 248 – 249 (Forme) . 

صطلحا  -*  ضیات  – (Isomorphe)و  (Isomorphisme)یرد م جم الریا قابلین  –في مع شاكل: "بالم لي ، " اكلشمت"و" ت لى التوا ع

 : أنظر 

  .١١٩معجم مصطلحات الریاضیات ، ص : بوزیت .م

نا " النظائر"في مادة الكیمیاء تحت عنوان  )(Les Isotopesندرس  –حین كنت طالبا ثانویا في شعبة الریاضیات  –كنا  -  ]٢٩[ ، مثلما ك
عدد  (Isomorphisme)على مصطلح " التشابھ"نطلق  في ال قت  حد إذا اتف ، ویطلق المصطلح األول على ذرات العنصر الكیمیائي الوا

 .الكثلي واختلفت في العدد الذري ، أما المصطلح الثاني فیطلق على المركبات الكیمیائیة في تشابھ أشكالھا الفراغیة 

 .٦٢١معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا ، ص : أحمد مطلوب :  راجعی -  ]٣٠[
 

[31]  - Léxique Sémiotique , P 83 (Isotopie) . 

 . ١٠٠السید إمام ،ص.قاموس السردیات ، تر: جیرالد برنس  -٣٢

  . ١٢٠المصطلح السردي ، ص -٣٣
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 التشاكل والتباین في الخطاب الشعري

 قراءة في الوضع التركیبي لقارئة الفنجان

مداس أحمد –أ 
قسم األدب العربي 
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
جامعة محمد خیضر بسكرة

  
تتناول هذه القراءة التركیب بوصفه أحد مكونات الوضع اللغوي المختار لالنفعال الشعري؛وكیفیة دراسته سیمیائیا خاصة في ضوء ثنائیة التشاكل والتباین، الخاصیة اللسانیة السیمیائیة التي تصنع الفضاء الكلي في الخطاب 

 .الشعري
تقدم القراءة نموذجا تحلیلیا یقوم على أساس التحلیل بالمقومات والتحلیل الهندسي، ویمكن توظیفه في التحلیل، ینطلق مــن االئتــالف واالختــالف فـي التعبـیر، ویرصـد العالقــة بیـن االنفعـال الشــعري والطاقــة التعبیریـة والموقـف 

 .الذي یعللهما
 .أنموذجا شعریا تتجسد فیه الصور على اختالفها، ویقدم فضاء غنیا یستدعي بل یفرض نفسه على القارئ ویصنع منهج قراءته" قارئة الفنجان " وقد اتكأت هذه القراءة على 

 :المدخل النظري
 :ما التركیب؟-١

قات داللیـة وتأثیریة كبـیرة"مشـحونة )٢(،وهـو علــى هــذا یهتــم بأبنیـة الكـالم بمـا یسـاوي تقریبــا الجملـة)١ ("قطاع من النحو یصف القواعد التي من خاللها نؤلف في جمل الوحدات الدالة"الـتركیب یجـري علیهـا قـانون  ،)٣("بطا
، یسـتدعي فــكّ شـفرته امتــالك معرفــة لغویـة وغـیر لغویــة؛ ألنّ (Ecart)، وقــد تخـرق العــرف اللغــوي، لتصــیر انزیاحــا (intertextualite)التنـاص، وفــي هیأتهــا تبــدو مالمـح والمقابلـة ، (allotopie)والتبـاین، (isotopie)التشـاكل 

المبــدع ینحـو إلـى إدهـاش القــارئ فــي تألیفاتــه واختیاراتــه الواعیــة، وبخاصــة إذا كـان توزیعهــا علــى مســاحة الخطــاب، یخضــع لقـوانین داخلیــة یقتضــیها نظامـه الــدقیق، فالحقیقــة العلمیـة فـي االختیـارات الكتابیــة خاضـعة للتصـور الذاتـي 
عب ا یقوم على الّل نا لغویّ  .لیس ضرورة في صناعة الشعر، كما هو ضرورة لفهمه ورسم معانیه -اللعب-لیكون وجوده  (Ludisme)والمعرفي، الذي یجعل من الخطاب في كلیته لغة واحدة، ویصنع فیه محسّ

د علـى النظـام العـام للغــة ویقـوم التركیــب علــى أسـاس النحــو، وهـو قابـل لالنزیــاح ّ را شـعریة تجمــع بیـن الحسـي والمعنـوي فـي تمـر ّ كـا فــي البنــاء اللغـوي، بمـا یخلــق صـو ّ ر بالغیـة ورامـزة . لقبــول المجــاز محر ّ ومــن هنــا تـأتي الصــو

د التشــبیهیة ذاتهـا إلـى الحقیقیــة والنفســیة د األولـى إلــى التشـبیهیة واالسـتعاریة، وتتعـدّ صــراع بیـن قواعــد التركیـب وبیــن "وكلهــا أنــواع معروفــة فــي بالغتنــا العربیـة تــؤدي وظیفــة الصــورة الفنیــة؛ ألنّ الصــورة ... )٤(وغامضــة؛ حیــث تتعــدّ
یخرق قانون الكالم، ویقوم في كل خطاب على أسس مختلفة، یصـنعها نظامه الخـاص، وعــادة مـا یكـون هـذا النظــام مـن حیـث قواعــده قاصـرا شـعریا علـى تمثیـل المعنــوي )٦("تمثیل حسي للمعنى"الذي ینحو إلى )٥("التصویر المجرد

ل في صورة أخرى، . الطاقة االنفعالیة، وتستجیب له الحاجة الشعریةحسیا، فیكون االنزیاح مخرجا تفرضه  ّ ه التحو ل دالليإنّ ّ نائي یأتي بناء على تحو ل الب ّ ــر عنــه اللغـة العادیــة فـي زمن التحـو ، وقـد یكــون التعبــیر عـن إحسـاس تعبّ
ــة إلــى الجزئیــةوتنحــو الصــورة أیضــا فــي ســیاق النــص مــن  .، تصــویرا بعیــد المــذهب، ومبالغــا فیــه بمــا ال یســاوي شــعرا)٧(االنفعــال الشــعري بلغــة تصــویریة غــیر الصــورة األیقونیــة  مــن صــورتین جــزئیتین فــي جــدل مركبــة، أو الكلی

 .، تحققّ بحاسة ما یجب تحقیقه بأخرىتراسل حواستؤنسن ما هو غیر إنساني، أو هي تجسید  تجعل من الذهني محسوسا، وتجسیم، وهي أیضا )٨("تتعاشقان لتنجبا صورة ثالثة جدیدة مختلفة مؤتلفة"داللي

 :التعبیر الصور أو المرور إلى النص الغائب-٢
الة خارج اللغة، فقد صار الشعر عبورا من  ّ ر عن صورة فع ى التركیب إلى الخطاب في حدّ ذاته، لیعبّ ر یتعدّ ّ ّال داللیا، والخطابات لیست المعاني اإلیحائیة إلى المعاني اإلشاریةإن التعبیر بالصو تعبـیرا وفیـا " بما یضمن تحو

("عن عالم غیر عادي ولكنها تعبیر غیر عادي عن عالم عادي
والمشار إلیـه ال . ، وتفترض تجاوز الواقع الماثل في الخطاب إلى واقع یشیر إلیه)١١(یراد لها أن تعیش في األذهان)١٠("القصیدة الجیدة هي بدورها صورة"؛ ألن )٩

، لیبقى المعنى الحقیقي محجوبا وراء ستار الرموز، وهو ما یتطلب في القراءة حدسا، یستشف من بنـاء )١٢(یعدو أن یكون صورة مرموزا لها، لتؤدي وظیفتها التي أنشئت من أجلها خارج المنطق العادي ولكن داخل منطقها الخاص
ن كــان هـذا الفعـل. الخطاب مرامیه الرمزیة، ویسقط المنطوق منه على غیر المنطوق، ویرسم معالمه بدقة وأناة ٕ -فـي حقیقتـه-والرمز أمام الغموض یسیر ســهل، فقــد صــار التعبــیر إلــى رفــض العالم بــرفض العقـل ورفـض المنطـق، وا

مـا فـي العبـارة الشـعریة والعبــارة الالمعقولـة متسـاویا مـن حیث عــدم المالءمـة تشــابها تركیبیـا ال   (J.Cohen)ویعـد كـوهین. )١٣(موقفا عقلیـا، كــون الخطـاب الالعقلــي فیــه مــن التصــمیم والبنــاء والتــدرج مـا فـي أي قصـیدة غنائیـة جیـدة
لة یمكـن إدراكهـا علـى أي مسـتوى" ، فهـي )١٤(معنویا؛ فاألولى قابلة للتخفیض، بینما ال یصح ذلك مع الثانیة لت فیهـا دال م وفقا للعالقات اللغویة التي تشـّك فـي تعییـن الحـد الفاصـل لحریـة  وهــو مـا یــذهب إلیـه كــوهین. )١٥("ال تقدّ

، وهنا یقـع )١٧(" ي المتلقي أن یفقد ویتم العثور علیه في آن واحدـي للمعنى في وعـینبغ"ینئذ ت، لخروج الشعر من المنطق إلى الالمنطق، وح)١٦(التركیب المنتهیة عند المجاوزة اللغویة والمخالفة النحویة؛ أین تختفي قابلیة الفهم
ل ّ ل إلــى جملـة صـحیحة لقبــول المسـند إلیــه المسـند واحــدا )خطأ/ال(و)صحیح/نعم(، فیكون للعبارة معنى إذا أمكن عرضها على معیار الحقیقة)١٨(التحویر المعنوي للشكل اللغوي المتحو ّ ، لتكون غیر الصحیحة مـن الجمــل تقبـل التحـو

ل غیر المعقولة لعكس السبب السابق ّ  . من اإلسنادات المالئمة، و ال تتحو

ج الواقــع بالصـبغة الذاتیـة، فــإن لــم یقـف القـارئ علــى (Perçu)والمدرك (Donné)ویدرك المعنى بإدراك الواقعین المعطى ؛ ففي األول شراكة بین كل الناس، ألنه الماثل بین أیـدیهم، وفي الثــاني خصوصـیة المبــدع، الــتي تسـیّ
 فـي صـورته البسـیطة المدركـة مـن أولـى القـراءات، الــتي تصــنع أفـق توقـع ضـیق ال یتسـع لفضـاءات الشــعر، وغالبـا مــا الحاضـر؛ )١٩(والرمز یجمع بین النصین الحاضر والغائب. هذا اإلدراك الخاص، فاته إدراك المعاني المقصودة

ل األول ویتعداهالغائبو. یكون مخالفا لحقیقة الموجود والمسافة الجمالیة والمركز   والتعدیل هو جوهر نظریة القراءة، حیث تجتمع اللغة. )٢٠( في صورته البعیدة التي ال تدرك إال بعد القراءات المتوالیة، لتصنع أفقا جدیدا للتوقع یعدّ
مـن هنا یكـون الخطـاب . إلـى خارجـه  لیتأخر توظیف هذا المركز كون الدراسة نصیة ال تأبه بكل محیط خـارج محیـط الخطـاب، فیكـون دلیـال علـى صـحة التوجـه المنهجـي، فـي سـیرورة التحلیـل مــن النــص. الخارجي في سیاق واحد

ـب، تنســجه لغــة  نات الخطــاب الشـعري، وفیهمــا یكــون التشـاكل معنویـا داخـل بنـاء مرّك ّ والمعنى على خط التوازي؛ فكل عنصر لغوي من الخطاب یحمل شیئا من المعنى، وهو الذي یمتدّ في البنیتین السردیة واإلیقاعیة، وهما من مكو
وحددت  أملـت هندسته،] و[، )الخطــاب(ما یفصح عن التوترات التي أنشـأت النـص  یحتفظ بآثار دقیقة، متشابكة، معقدة،إذا تولتها القراءة بالفحص،وجدت فیها"الشعر والسرد واإلیقاع، ویربط بینها عنصر التوتر؛ ألنّ الخطاب

 .)٢١("وجعلته منفتحا على القراءات المتعددة مقصدیاته،

 : قراءة التراكیب-٣

ن لوحدات الـدال نفسـها"التشــاكلألنَّ  التشاكل والتباین في االستخدام اللغوي؛  في بنیة الخطابالتناقض والتضاد  یصنع وعلیـه تتشــاكل األصـوات والعالمـات فـي  .، والتبـاین هـو االختــالف فـي التــألیف اللغــوي)٢٢("تكرار مقّن
ّ تحلیلها علــى أسـاس . مع األصوات والمعجم مستواها التعبیري كما تتشاكل على المستوى المعنوي، ممتدة على فضاء النص، صانعة حقیقة الداللة التي یحملها الخطاب را یتم ّ ؛ المقومـات والنظـرة العالئقیـةبینما تحمل التراكیب صو

ـل . )٢٣(حیث تموت االستعارة ما اشترك طرفاها في كل المقومات، وتحیا ما اختلفـت المقومــات بینهمـا، وتكـون أكــثر حیویـة مـا قامــت علــى التـداعي ـا أصـبح التركیـب یحّل ّ نـه )٢٤(هندسیابــل صـار األمــر إلـى أبعـد مــن ذلـك لم كمــا یبیّ
م نموذجا عملیا لهذا النوع من التحلیل القائم على وجود وضعین)٢٥(محمد مفتاح، وهو ما یقترحه أیضا جوزیف میشال شریم  .، والكل یسبح داخل النظام اللغوي)-(، والثاني سالب(+)األول موجب: ، الذي قدّ

ا كان نقل اإلحساس من الحـال األولـى  ّ ر عن حال شعوریة مزدوجة لم إلـى الحـال الثانیــة) -(+)/(والحقیقة أنّ هذا النموذج التحلیلي یعطي للتركیب قیمة ریاضیة، تكسبه نكهة ثانیة تربط بین المعرفتین األدبیة والعلمیة، وتعبّ
ى رسما بسیط الهیأة یتوسطه خط استواء یعلو كل سالب ویعلوه كل موجب)/(+)-(  : وحاله كما في الشكل. ، ال یتعدّ
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                      (+) 

                -------------------------- 

                                                                     )-()٢٦(

، وأما الوضع السالب فهـو االنحـدار إلى األسـفل، إلـى عـالم التوجــع واأللـم، واإلحسـاس المرفـوض الــذي ال تـرده )٢٧(الصورة في مباهج الرؤیا، أو في الحلم، أو في سیاق النص  إنّ الوضع الموجب یمثل في أغلب األحیان 
ولعلّ لتباعد طرفي الصورة دوره في اعتماد هذا النوع من التّحلیل؛ ألنّ الملفوظ قد یحیل على مفهوم ذهني ال رابط بینهما إال المعرفة الذاتیة للقارئ على وجه الترمیز الخفي، وهو الحاصــل مــع الخطـاب المختـار . اإلرادة الرافضة له

 .للتحلیل
هـا قــراءة جدیــدة، تنعـت ســالفاتها بالسـیئةالتفكیكوینحو تحلیل التراكیب إلى  تعتمــد  )٢٨( في تأجیل المعنى الظاهر وسدّ فراغات الفهم والبحث في تحریك اللبنات الهشة للبناء اللغوي، قصد تقـویض القـراءات السـابقة لتحــلّ محّل

ل الداللي، والخروج من النص الحاضر إلى الغائب. على الكتابة الخطیة للخطاب ّ  . هذه القراءة هي التي تسمح بالتحو
  

 :یمثله هذا الشكل: الفعل اإلجرائي 
 فضـــــــاء الرتقـــب                     جلست واخلوف بعينيها – ١

                          ) ٢٩(تجسيد)/صورة داخلية كشفتها عينه(            

           )٣٠(تصوير حقيقي/ فنجاين املقلوبتتأمل        

               مقابلة                              :قالت                 

    )حزن/خوف(                               ال حتزن..يا ولدي         

 استبطان )/صورة داخلية كشفتها عينها(          
                   

              
                      عليك هو املكتوبفاحلب        

                                                   التنبؤ                           

                                 يا ولدي                 

      فضـاء التوتـر                   قد مات شهيدا         

                      من مات على دين احملبوب    

                                      توقع األمل   :الطمأنة                        
                              فنجانك دنيا مرعبة      

 )٣١()تشاكل داللي/تشاكل تركيبي.(مشبه به       مشبه            

ب        وحياتك أسفار وحرو

  كثريا يا ولديستحب         

 تباين داليل      )خيبة/أمل(            )تباين داللي(/)تشاكل تركيبي  (   :مقابلة                             

          ومتوت كثريا يا ولدي         

ضوستعشق            مقابلة    .. كل نساء األر

 )تباين تركيبي(/)تشاكل داللي(     :مقابلة                           
    خيبة          :وترجع كامللك املغلوب         

  
الب والعكس اللة، تحمل اإلنسان انزیاحا من الوضع الموجب إلى السّ ر بسیطة التّركیب بعیدة الدّ ّ ة. وفي المقطع صو الیّ ة التّ عریّ  :ونتأمل التّراكیب الشّ

  
  

 (+)    على دين احملبوب                          شهيدا              

----------------------------------------                       

   من مات                                      قد مات) -(

                   

  
                            دنيا  فنجانك(+)

---------------------------------------------- 

ب /مرعبة                                                                                                                           )-(وحياتك أسفار وحرو

  
 و ترجع كامللك(+) 

---------------------------------------- 

)-(       املغلوب                                                                          
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الب ن إلى االنحسار النفسي والوضع السّ ل حیاته من أسفار ومرح إلى أسفار وحروب، وفي ذلك نزول بیّ ّ نیا في ضیق الفنجان، وأكسبتها رعبا من رعب الرؤیا، لتتحو  . لقد حصرت القارئة اتّساع الدّ
ة فـي المقطـع، فلـو اسـتخدم االستشـهاد بـدل  اللیّ ة والدّ ر التّشاكالت والتّباینات التركیبیّ ـعر" الشـهادة/المـوت"وهو ما یفسّ ــه الشّ ـلب إلـى اإلیجـاب، ثــم یــنزل إلـى . ..لكـان الوضــع موجبـا، ولكنّ ـة والحــب لـیرفع السّ نائیّ فقـد زاوج بیــن الّث

لب بداللة لفظ  الب بداللة لفظ"مرعبة"السّ ـاني عینهــا، ".  المغلوب"، ثم یأخذ من رجوع الملك وضعا موجبا لوقوعه بعد فعل الحب، وینزله إلى الوضع السّ ّ بناء الخطاب، والصورة فــي المقطــع الّث ور صعودا ونزوال لیتم وهكذا تتوالى الصّ
ه یعید ذات األحداث بنسیج لغوي مختلف، ینحو فیه إلى التفصیل  :وكأنّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاء التوتــر      ------     امرأةحبياتك يا ولدي  -٢م     فضــ

 سبحان املعبودعيناها  

                فمها مرسوم كالعنقود  

 ضحكتها موسيقى وورود 

   امرأة  ---------------البشرى  :الصورة الحالمة                  
  
   )تشاكل داللي تركيبي(  

 تباين داليل      -----ظالم                  ..لكن مساءك ممطرة  

 :االستدراك: قاتمة)٣٢(صورة جزئية             

 ----انسداد               )نهاية(مسدود..وطريقك مسدود 

         يا ولدي..فحبيبة قلبك    

             عزلة                    يف قصر مرصودنائمة 

  ) تركيبي/تشاكل داللي( والقصر كبري يا ولدي
 وجنود..وكالب حترسه  

 ..و أمرية قلبك نائمة   

                          تشاكل داليل   ---------- :التهويل/التخويف :)٣٣(تصوير بالرمز   

                ..من يدخل حجر ا مفقود  

  ..من يطلب يدها
            ضياع      مفقود                      ..من يدنو من سور حديقتها 

 ..من حاول فك ضفائرها  
 ..يا ولدي                  

 )اجلزاء:اجلواب/الشرط(                )  تركيبي/تشاكل داللي(    .مفقود..مفقود     
 --------- :التّوتر:تصوير بالحقيقة: الصورة المتبددة                

 :وفي المقطع من االنزیاحات الغارقة في السلبیة ما یوافق جملة التشاكالت و التباینات في المقطع الشعري 
  

 لكن مساءك ممطرة(+) 

---------------------------------------- 

)-(وطريقك مسدود                                                                           
 فحبيبة قلبك يا ولدي (+)    

---------------------------------------- 

)-(نائمة يف قصر مرصود                                                                           
 )-(وجنود..كالب حترسه                                 والقصر كبري يا ولدي)-(   
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 / من يدخل حجر ا(+)

 /من يطلب يدها
 /من يدنو من سور حديقتها

                                                                / من حاول فكّ ضفائرها

---------------------------------------- 

)-..(مفقود                                                                                        
  

ــده لفـظ  ورة قالبا ســالبا یؤّك عري هنا اتّخذ من هذه الصّ ماء، ولكن التّعبیر الشّ را إیجابیا لما یحمله من أسباب الخصب والنّ ماء مؤشّ ــر، وینـبىء "مسـدود وطریقـك"غالبا ما یكون مطر السّ ؛ فیكــون بـذلك نـزول المطـر عالمــة للتّوتّ
د بما جاء بعده. بحصول المكروه والمرفوض فض تأّك ّ ب منها...(من"، "وجنود..والقصر كبیر یا ولدي وكالب تحرسه"، "حبیبة قلبك نائمة في قصر مرصود: "هذا الر ّ  ."مفقود)أفعال التقر

الب الب إلى السّ ة المحیـط الـذي یأســر الحبیبــة؛ ولـذلك جـاء اإلخبـار عــن كـلّ محاولـة   یعادل النّزول من السّ ّ مـا لقـو نّ ٕ ـاعر، وا االستغراق فیه، وهو إیحاء باستحالة الوصول إلى المبتغى وتحقیـق الهــدف، ال لضـعف فـي ذات الشّ
ـورة بفعــل التّخویــف والتّهدیـد. لالقتراب منها بالفقدان ـر، وتسـودّ الصّ د األحـالم وتتبخّ ه االنسداد الواقع أمام عزلة الحبیبــة، وعـدم القـدرة علـى الوصــول إلیهــا بمــا یسـاوي الضـیاع؛ فتتبـدّ ـورة األولــى، . إنّ عـن الصّ هـذه صـورة أخـرى متطـورة ّ

الث ل والّالحقة في الّث ّ ابقة في المقطع األو ورة السّ     .تشابهها مضمونا وتختلف عنها تركیبا، تماما كالصّ

  
  

        

 وجنمت كثريا.. بصرت -٣م

 مل أقرأ أبدا..لكين  

  تركيبي/تشاكل داللي                                              فنجانا يشبه فنجانك  
 ..مل أعرف أبدا يا ولدي 

 فضاء الشجن  )قراءة الفنجان:حزن(                                       أحزانا تشبه أحزانك  

 ) معرفة/قراءة(                                    أن متشي أبدا..مقدورك  

 )وحدة/حزن(                                على حد اخلنجر..يف احلب  
 تركيبي/داللي  تشاكل                         وتظل وحيدا كاألصداف  

 وتظل حزينا كالصفصاف  

 ..مقدورك أن متضي أبدا  

                            يف حبر احلب بغري قلوع  

 ...وحتب ماليني املرات  

 )عشق/حب(                   )١م..(ستحب كثريا يا ولدي//                                   
 تشاكل داللي               ومتوت كثريا يا ولدي//         )موت/حب( تباين داللي                     

 )١م..(وستعشق كل نساء األرض//                                  
 .لفظي/تركيبي/تشاكل داللي                       ..وترجع كامللك املخلوع    

 )خلع/ هزمية: عودة خائبة(               ).١م(وترجع كامللك املغلوب//   
له                           ّ  ربط آخر الخطاب بأو

ــه للقــدر، فــي صــیغة اســم  ة التّامــة، وینســب األمــر كّل الــث؛ لیكــون الخطــاب بــذلك واقعــا فــي الســلبیّ ل وآخــر المقطــع الّث ّ ــه یأخــذ بعــدا جدیــدا بفعــل االرتبــاط الحاصــل بیــن آخــر المقطــع األو ، ولكنّ ّ ــالب یســتمر ــزول نحــو السّ إنّ النّ
 .، إیحاء بالفرض و الجبر"مقدورك"مفعول

  
 ..أن متشي أبدا يف احلبّ ..مقدورك(+)

-------------------------------------- 

) -(على حدّ اخلنجر                                                                          
 :ويالزم هذه الوضعية الوحدة واحلزن كما يف قوله      

ّ وحيدا كاألصداف  فصاف وتظل ّ حزينا كالصّ  ).انسجام صويت ممتع(وتظل

 )نبات(كائن حي+       كائن حي+           )شيء(كائن حي-      كائن حي+ 
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               طول+           ؟                          ضیاع+         ضیاع+ 

 ؟حزن+           حزن+                      وحدة+          وحدة+
 وكیف یتساوى حزن اإلنسان الحساس بحزن الصفصاف الذي ال یقیسه إال من جربه؟ في التشبیهین مقاربة غریبة؛ كیف تتساوى وحدة األصداف مع وحدة الشاعر؟

ـاعر؛ فهــي ملقــاة علـى شـاطئ تعبــث بهــا األیـادي واألمـواج، كمـا تعبـث بـه األوضـاع مـن  ي بینهـا وبیـن الشّ ّ ما كونها منفردة ال یلقى لها بال هـو مــا یســو نّ ٕ في حقیقة األمر ال تهتم األصداف بالوحدة النعدام اإلحساس عندها، وا
ها شيء؛ فهو كائن حي، ال تحترم له رغبة، وال یقـدر لــه إحســاس، ولـذلك كــان فــي غیــاب إحساسـه مـوازاة لحــال األصــداف ضـیاعا ووحـدة. غیر إرادة منه أو منها ذا كانت هي ال یهمها الضیاع ألنّ ٕ لتفسـیر انتشـار اســم   وهـو وجــه. وا

ــائع والواقـع بعیـدا عــن طـول یدیــه. المفعول على امتداد الخطاب ـق بـالحلم الضّ ـاعر المعّل ماء، وهو حـزن معنـوي یشــابه حــزن الشّ فصاف؛ فمن طوله الباسق المعانق للسّ ا حزن الصّ ّ هـو الذي -علـى صـعوبة إدراكـه -فحــزن النبــات. وأم
ـى لهــم الغیـوب والخوافـي ن القارئة من كشفه، وقلیل أولئك الذین لهم قدرة على االسـتبطان والكشـف لتتجّل اعر یوقن بصدق النبوءة لتمّك ـق األمـر بالوحــدة والحــزن بعــد المغـامرة الفاشـلة؛ فــإنّ العـودة ال یمكــن إدراكهـا . یجعل الشّ ولمـا تعّل

ب الوضع تصویرا یتناسب مع حجم الفاجعة غة، ولذلك تطّل ة والمكانة...بعادي الّل ها عودة الملك المخلوع بعد العزّ  .إنّ
 (+)                     وترجع كامللك(+)

-------------------    ------------------- 

 )-(املغلوب               وترجع كامللك)-(    ) -(املخلوع             
 )٢(شكل                                                 )١(شكل                   

الب إلــى الموجـب ة)١الشـكل(إن الوضع یوحي بانتقال من السّ ـل فـي السـلبیّ د التعبیـر )٢الشـكل(، ولكنّ حقیقتــه هــو توغّ ـكل الكتـابي، فهــو وضـع شــعوري واحـد لصــورة واحـدة یتعـدّ ــر الشّ ـورة مــع تغیّ ـع ثبـات الصّ ـد توّق ، وبــذلك یتأّك
اعر ، عنها، وتتوافق فیها المعاني الباطنة مع بنیات الخطاب ومحاوره   .رحما خصبا ال یعرف العقر -بعد إعادة روایته -عرف كیف یجعل من خطابه -وهو المخاَطب-لیس اعتمادا على رؤیة القارئة فحسب، بل ألنّ الشّ

ــة هـذا البســط معــالم صـورة مركـب صــورة تفیــض مأسـاویة مسـتمرة مــن الماضــي إلــى الحاضـر والمســتقبل، واقعـا مـرا، وحقیقــة تبعــث علـى الیــأس فـي إدراك  -بنــاء علـى نبــوءة القارئــة-، إذ یقــترح نـزار قبـاني)٣٤(ةوترتســم مـن كلیّ
 :وكلتاهما تأخذ شكال رباعي األركان كما یوضحه التشكیالن. المرغوب فیه، بما یصنع دیمومة األحزان واالنكسارات الوجدانیة

  
  
  

بة -  :الصّورة المرّك
                             صورتان مركبتان                            :قارئة الفنجان -    

 ٢صورة جزئية                                                
 ١صورة جزئية                                                                        ٣صورة جزئية 

                                                                                          
   

 
  

 )نازلة(                                            )صاعدة(                      

 )سكون( ------          المغامرة                 --------)سكون( :الحركة

 )الحر( -----       )زمن التجربة(                      )زمن الحكي(  :الزمن 

                                                    

 )حديقة/حجرة/قصر(               )بحياتك(                          

    ؟         ضبابية+تعيين      انتشار +خصوصية           ؟        :المكان

      )مجهول(                                                                               )مجهول(      

  
                   غيـــاب                حضـور                 :المحبوبة

 )ال وجود لها(                التبدد                 البشرى          )ال وجود لها(    
 

   

 
  

نبؤ             التّرقب      ر               التّ                                                    الشّجن            التّوّت
 

   

  
 
  

ة یصنع فضاء من تفاعل األحیـاز؛ فــ  ـاكن والمضـطرب فـي الواقــع: تقـوم علــى ثالثـة أحیـاز فــي مسـتویین" قارئـة الفنجــان"وهو ما یجعل من الخطاب في صورته الكلیّ ـل  والحـالم الـواهم، السّ وهـو تعــدّ للصـورة مـن . فـي المتخیّ
 ..وكسابقه استعار من المرأة غطاء تسلل به إلى جرح غائر، لیحرك بلمسه ضمیر األمة النائم. خذ بعدا آخر، یتعدى السذاجة إلى المراوغة، والكل لغة تخفي أكثر مما تبدي مستواها المباشر إلى المستوى غیر المباشر، أین تأ

 : و یبدي التشكیل الصورة الظاهرة المحیلة على الصورة الخفیة

ورة الكلیّة-    :للخطاب )٣٥(الصّ

ل  محمول الخطاب ن صورة حقیقیة ألفــراد هـذا العـالم فیهتتبدّ ّ اعر على طرحها في العراء لتكو والحیـاة ظنــك وذلّ ، والمعرفـة جهـل وظـن، فصــار النظـر مـن زاویتیــن.  آمال الفرد على اتّساعها آالما، وهي الحال التي جرى الشّ
 :وخطابا أمله في ألمه، ووضعا مهزوما، قصیدة شعر: وهوان، وهكذا تبدو مالمح الحیاة

 ؟                  )تبدد(               امرأة  
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 املتخيل                      احليز الواهم                             احليز احلامل 

 )فزع/حلم(                                          )بشرى/نبوءة( 
  
  

 )صورة مشتركة(                          
  
  
  

 انتقال                                           )ألم(                            )أمل(            إخبار 

  
                                                                           

                       
                

  
  

          
   

   

  
 
  

 الواقع           )حزن(                                                                    )خوف(   مضطرب  حيز                           حيز ساكن                     

  

اعر                        الفنجان  قارئة                             الشّ

ة(                                                                )رؤية جزئيّ
  

ة رؤية(                                                         ٣زاويةنظر        )جزئيّ

ؤية  ّ حقل الر
                     

                            ٢زاوية نظر                                    )رؤية كلية (١نظر  زاوية                  

  
ّ غائب ه النّص الحاضر في الخطاب، واحتمال نص على محور إنطاق الصوامت وملء الفراغات وارد، لتكتسب الصورة دینامیة، تجعل مـن الخطـاب صـورة رامـزة تحیـل علـى وضـع غــیر الـذي تعنیــه بنیـة الخطـاب فـي )٣٦(إنّ

 .-الحاضر والغائب–وللقارئ أن یعین هذا الغیاب بما یقیم به العالقة بینهما ؛ من النص الحاضر إلى النص الغائبمستواها اللغوي األول، إنه التّحول الداللي الذي یصنع المقام تحوال 
 :التكریر والتشاكل-

ن كانت المادة واحدة، وكالهما لعب على المعنى اللغوي والموسیقى الشعریة معا، على اعتبار البنیة الصوتیة )٣٧(التكریر ٕ  یجمـع فــي مقاطعـه و تفعیالتـه وزنـا -كما یراها محمد العمري-في اإلیقاع غیر التشاكل في اللغة وا
، وأهــم مظــاهره )٤٠(والتجنیــس یعـنى بــتردد الصــوامت. )٣٩(، والكـل یحكمـــه قانـــون التناســب مـن جهـة الصـیغة)٣٨( بیـن التجنیـس والترصــیعتوازنـا یبعـث التأویـل بیــن المسـموع كصــوت والداللـة الــتي یؤدیهـا، وأداءاللغــة والموسـیقى، و

 .الكتابي)Espace)"(42(التكرار هو الفاعل في الفضاء" ویكون ،، وأهم مظاهره الترصیع واالزدواج وتوازي األلفاظ والوزن العروضي)٤١(القافیة، والترصیع یعنى بتردد الصوائت

  
ل الجدول التكریر غیر التام على قاعدة االستبدال واضحا بین ّ عرف أبـدا"و " لم أقرأ أبدا"، وبین "ترجع كالملك المخلوع"و " المغلوب ترجع كالملك"، وبین "وتموت كثیرا یا ولدي"و " ستحب كثیرا یا ولدي: "ویظهر تأم ، "لم أ

اللة؛ فالتركیب األول یعطي معنى )٤٣(التوازيوهو ینحو إلى التكریر التام من جهة التركیب، ویعادل ". تظل حزینا كالصفصاف"و " تظل وحیدا كاألصداف"، وبین "مقدورك أن تمضي أبدا"و  "مقدورك أن تمشي أبدا"و  من جهة الدّ
ر. یخالف فیه معنى التركیـب الثــاني، لیحصـل المعــنى الثالـث جامعـا شــتات المعنییـن ّ ر مأسـاة الموت بتكـر ّ . شـعور الحــبّ   یرسـم الخطــاب صــورة األثـر البـاقي من الحـبّ الكثـیر والمــوت الكثـیر، حیــث یتنــامى الوعیــد باإلخفــاق، وتتكــر
ة لرجوعه مخلوعا ّ ها لم تقرأ مثل فنجانه...فهو الفناء دون الفناء. ورجوعه ملكا مغلوبا، یمكن أن یصنع لنفسه نصرا، صورة ممحو ا كانت القارئة على معرفة بالفناجین، فإنّ ّ ها لم تعرف مثل أحزانه، . ولم ولمّا كانت عارفة باألحزان، فإنّ

أ وحدتــه علــى ...لیكون قدره في البدایة مشیا في الحبّ على حدّ الخنجر، ویكون في النهایة مضیا في بحر الحبّ بال قلوع، فلیس له من نفسه شيء فة وحیـدة، تتجـزّ ا هو الرخیص على شاطئ البحر لعبــة فــي أیــدي الالهیــن، صـدَ ّ فإم

 غير التام اخلطاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــة  قارئ

 الفنجان

 ستحب كثيرا يا ولدي -
 وتموت كثيرا يا ولدي

 ترجع كالملك المغلوب -

 ترجع كالملك المخلوع
 لم أعرف أبدا/لم أقرأ أبدا -

ن تمشي أبدا -  /مقدورك أ
ن تمضي أبدا  مقدورك أ

ف -  /تظل وحيدا كاألصدا
 تظل حزينا كالصفصاف 
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حب كائنا حزینا  ّ ا هو المنتشر في الفضاء الر ّ م ٕ  . ولو ربطنا هذه اإلیحاءات بما رأیناه مقاما للخطاب، لوجدنا صورة تفیض حقیقة لترسم واقع العرب). الصفصاف(كلّ األصداف، وا

، ولكنـه فـي هـذا الوضــع صـوتي یصــنع موسـیقى الخطـاب الشــعري مـع بـاقي عناصــر اإلیقــاع األخـرى، ولعــلّ أبرزهــا الوحــدات الزمنیــة فــي شـقیها الــزمن اإلیقـاعي والتناسـب )٤٤(وال شــك أن التكریــر تشـاكل لغــوي یلفــت االنتبــاه
 . اإلیقاعموضعهوهو بحث آخر . المقطعي

  
 :الھوامش

١-J.Dubois, Dictionnaire de Linguistique,librairie larousse,Imprimerie Berger-Levrault,Nancy,France,Edition 1982.p 480
.                                                                                                   

شر،  مباديء في اللسانیات،:خولة طالب اإلبراھیمي: ینظر -٢  ّ  .١٠٠ص ٢٠٠٠الجزائر، دار القصبة للن
وزیع، ،االتجاه األسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي،:عدنان حسین قاسم -٣ ّ شر والت ّ ار العربیة للن  .٢٠٠١ ع،.م.ج مدینة نصر، الدّ
  .٢١٩وما قبلھا .٢٢١ص 
عدھا ١٣٥ص ٢٠٠٠ع،.م.،رؤیة نقدیة لبالغتنا العربیة،الدار العربیة للنشر و التوزیع،مدینة نصر،جالتصویر الشعري:عدنان حسین قاسم:ینظر -٤ ما ب ظر .و تاح:و ین شعري،:محمد مف یل الخطاب ال ناص، دار تحل ّ ستراتیجیة الت  ا

ّشر، بیروت، لبنان نویر للطباعة والن ّ ار البیضاء، المغرب، د/الت قافي العربي ، الدّ ّ  .وما بعدھا ٨٥ص .ت.ط،د.المركز الث
ھراء، القاھرة، د بناء لغة الشعر،: جون كوھین -٥ ّ  .١٥٦ص  .ت.ترجمة أحمد درویش، مكتبة الز
ّوزیع، القاھرة، جقراءة الشعر وبناء الداللة، : شفیع السید -٦ شر والت ّ باعة والن ّ  ٢٣٨ص .١٩٩٩ع، .م.دار غریب للط
نان:عبد اإللھ الصائغ:وینظر.٢٤٧التصویر الشعري، ص:عدنان حسین قاسم:ینظر -٧ لدار البیضاء،المغرب، ط/الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة،الحداثة وتحلیل الخطاب،المركز الثقافي العربي، بیروت،لب ، ١٩٩٩، ١ا

 .١١١ص
 .١٠٦، صالخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة:عبد اإللھ الصائغ -٨
 .١٣٧بناء لغة الشعر، ص:جون كوھین -٩

 .٨ ص،١٩٨١ع،.م.دار المعارف،جالصورة والبناء الشعري،:محمد حسن عبد هللا -١٠
  .٢٣٢السابق،ص :جون كوھین -١١
 .١٠٢السابق، ص :محمد حسن عبد هللا :ینظر -١٢
 .٢٢٨السابق، ص:جون كوھین:ینظر -١٣
 .١١٠نفسھ، ص -١٤
 .٢٥٥السابق، ص: شفیع السید -١٥
 . ٢١٢بناء لغة الشعر، ص:ینظر -١٦
 .٢٠٧ ص،بناء لغة الشعر :جون كوھین -١٧
  .١٣١-١٣٠نفسھ  -١٨
    .٥٤، ص١٩٩٨استراتیجیات القراءة التأصیل واإلجراء النقدي،دار الكندي للنشر والتوزیع،أربد،األردن،:بسام قطوس  :ینظر -١٩
  ٦٥، ص٢٠٠٠/٢٠٠١فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى،دار الغرب للنشر و التوزیع،وھران،الجزائر،:حبیب مونسي:ینظر -٢٠
وزیع، وھران، الجزائر، طبعة توترات اإلبداع الشعري، :حبیب مونسي -٢١ ّ شر والت ّ عري وتضاریس القصیدة، دار الغرب الن فق الشّ  .١٣ص .٢٠٠١/٢٠٠٢نحو رؤیة داخلیة للدّ

 .٢١تحلیل الخطاب الشعري، ص :محمد مفتاح -٢٢ 
 .٩٥ -٩١نفسھ، ص -٢٣
قافي العربي، بیروت، لبناندینامیة النص،:ینظر -٢٤ ّ بعة الثا/ تنظیر و إنجاز، المركز الث ّ ار البیضاء، المغرب، الط  .١٩ص .١٩٩٠یة، نالدّ
وزیع: ینظر -٢٥ ّ شر والت ّ راسات والن   .٢٢ص  .١٩٨٤، الطبعة األولى، ، بیروت، لبناندلیل الدراسات األسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدّ
ھو روحھ:"٤١ص. ترجمة منذر عیاشي، مركز اإلنماء القومي، بیروت، لبنان  یؤكد بییر جیرو في األسلوب واألسلوبیة .٢٢دلیل الدراسات األسلوبیة، ص :ینظر -٢٦ لة  ناء الجم فإن ب ھي جسد األسلوب  فردات  نت الم و "إذا كا

بي .لذلك فاألسلوب القائم على االنزیاح عن القواعد التعبیریة یحول األوضاع باین التركی شاكل والت ند تشومسكي،ومنھ الت ما ع یا ك یدیا تحویل لد أوتول ند بلومفی ما ع یا ك مارتیني،أو توزیع ند  ھو ع ما  یا ك ویدرس التركیب لسانیا وظیف
 .والداللي المعتمد في البحث

 . على التوالي ٩٧ -٥٩ -١٤٤السابق، ص: عبد اإللھ الصائغ:ینظر -٢٧
 ١١٣، ص١٩٩٦، ٢بیروت،لبنان، ط /معرفة اآلخر،مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب:عبد هللا إبراھیم:ینظر -٢٨
  .١١٣السابق، ص:عبد اإللھ الصائغ:ینظر -٢٩
 . ١١١نفسھ، ص -٣٠

 .٢٤٧التصویر الشعري، ص :عدنان حسین قاسم:وینظر -
د مفتاح:ینظر -٣١   .٢٧ -٢٦تحلیل الخطاب الشعري، ص:محمّ
  .١٠٣السابق، ص:عبد اإللھ الصائغ:ینظر -٣٢
  .١١٠السابق ، ص:محمد حسن عبد هللا:ینظر -٣٣

  .١٦٥التصویر الشعري، ص:و عدنان حسین قاسم -  
ص والخطاب واإلجراء، :روبرت دو بو جراند:ینظر -٣٤ ّ ان، الن ام حسّ بعة األولى،ع، .م. جالقاھرة، عالم الكتب، ترجمة تمّ ّ  .٢٣٣ -٢٣٢ -٢٣٠ص  .١٩٩٨ الط
شر العلمي والمطابع: جیلیان براون وجورج یول :و ّ د الزلیطني ومنیر التریكي، الن یاض، م: تحلیل الخطاب، ترجمة محمّ  .١٤٢ -١٤١ -١٤٠، ص ١٩٩٧س، .ع.جامعة الملك سعود، الرّ
 ١٠٦السابق، ص:عبد األلھ الصائغ:و

 . ١٤٢-١٤١-١٤٠السابق، ص:یول وبراون:و.للتمثیل  ..٣٦٤-٢٩٥-٢٩٤ -٢٤٤ -٢٤٠ -٢٣٨السابق، ص:دو بوجراند.ر:ینظر -٣٥
 .١٠٤سابق، صال:عبد اإللھ الصائغ:و

 :ینظر -٣٦ 
- Orécchioni Kerbrat Catherine :L’Enonciation de la subjectivité dans le langage. Librairie,Armand Colin,Paris,France,1980. ,p17. 

                                                                                                                                                                    .في معرض حدیثھا عن التحول الداللي بفعل الرمز،داخل إطار كون أو عالم الخطاب  
 .٤٤السابق، ص:براون ویول:و -
 .١٩٨٨علم اإلشارة، السیمیولوجیا، ترجمة منذر عیاشي،تقدیم مازن الوعر، دار طالس، دمشق، سوریة، الطبعة األولى، :بیار جیرو:و -
 .في اعتبار المعنى شفرات و تأویالت ٧٨ -٧٧،بعد أن مھّد لذلك في ص١٣٥ویؤكد ھذه الرؤیة في حدیثھ عن اتساع النص ص.٥٩ص 
ارالبیضاءنظریة األدب في القرن العشرین،:جان ستاروبنسكي:و - رق، الدّ د العمري، إفریقیا الشّ  .١٥٤ص .١٩٩٧ المغرب، ،، ترجمة محمّ
 .٥٤السابق، ص: بسام قطوس: و-

 ، ١٩٩٠، ١الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط٣ إبداالتھا، الشعر العربي الحدیث، بنیاتھ و :محمد بنیس:ینظر -٣٧
  .١٤٧ص 

عر العربي المعاصر،: حسن الغرفي:و - رق، حركیّة اإلیقاع في الشّ ار البیضاء إفریقیا الشّ  . ٤٨، ص.٢٠٠٠ المغرب،، الدّ
ار البیضاء،المغرب: محمد العمري:ینظر -٣٨ رق، الدّ عر، إفریقیا الشّ ة، نحو كتابة تاریخ جدید للبالغة والشّ عریّ ة والممارسة الشّ ؤیة البالغیّ ة في الرّ وتیّ  .١٠-٩، ص .٢٠٠١بیروت، لبنان،/الموازنات الصّ

 .٤٦-٤٤السابق، ص:حسن الغرفي:و -
 .٣١السابق، ص:محمد العمري:ینظر -٣٩
 .٩نفسھ، ص  -٤٠
 . نفسھ، نفس الصفحة - ٤١
سین ترصیعا. ١٧٩، ص"السیمیاء والنص األدبي"محاضرات الملتقى الوطني الثاني:عبد الرحمان تبرماسین:ینظر  -٤٢ بد الرحمان تبرما یث .والقافیة صوت قبل أن تكون كلمة صامتة؛ولذلك یراھا ع من ح تبر  ھا تع ّ لي أن بدو  وی

د الصوت،وكالھما مرتبط باآلخر ھا صوتیا ترصیعا؛ألنّ تكرار اللفظ یختلف عن تردّ ّ  .اللفظ تجنیسا،ولكن
       .٨٥وحسن الغرفي، السابق، ص١٥٢السابق، ص:محمد بنیس:ینظر -٤٣
 .١٢٠بناء لغة الشعر، ص:جون كوھین:ینظر -٤٤

  
  
  
  

 :ملحوظة
، وھو ما یصنع وحدة نغمیة ) حزینا/وحیدا(و) یدنو/یطلب/یدخل(و) تمضي/تمشي(و) مسدود/مرسوم(و) ممطرة/مرعبة(و) وتموت/ستحب(  :وقد یأتي الصوت خفیا تماما إذا كان الوزن غیر مرتبط بصوت معین وھو حال

عا. متساویة وزنا قاعي للخطابین م ظر. لھا مكانتھا الموسیقیة األساسیة في البناء اإلی یس:ین سابق، ص:محمد بن في . ١٥٦ال یس  قول محمد بن ما ی حر ك یر ال یأتي التكر حدیث"ثم  شعر العربي ال في :و -.١٥٥ص" ال حسن الغرفي 
حدود ) "مفقود/من /أبدا /كثیرا /یا ولدي : (وفي الخطاب   .٨٢المؤثرات اإلیقاعیة، ص" یھ ال عدم ف بة اإلیقاعیة، تن كان اللع ھو م نص  مل ال كون كا لوري، فی ھا الب ھا القزحیة ولمعان نة بألوان عة فات ّ بذور مش تسري في جسد النص ك

د لفظ .   ١٥٥السابق، ص:محمد بنیس:والكالم لـ  "والمراتب والموانع ن"و . ثالث مرات" كثیرا"و. تسع مرات" قارئة الفنجان"في " یا ولدي"وتردّ َ في األول" م حدة  مرة وا ثاني، إال  طع ال في المق ھا  مرات كل فظ . خمس  د ل تردّ و
 .الدراسة التركیبیة في التشاكل والتباین  ھي أشكال أخرى للتكریر تنحو إلى اإلیقاع أكثر ما تتجھ إلى. أربع مرات في المقطع األخیر" مفقود"
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 الشخصیة في السیمیائیات السردیة

معلم وردة: األستاذة
قسم اللغة العربیة وآدابها
كلیة الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعیة

قالمة ١٩٤٥ماي  ٨جامعة 
  
  

 :تمهید
عنــدما اهتمــت بمضــمونها، نجــد أن المنــاهج النصــانیة انصــرفت بطریقــة جذریــة لالهتمــام بهویــة    خالفــا للمنــاهج التقلیدیــة ذات األســس االجتماعیــة و النفســیة والــتي وقعــت فــي النظــرة األحادیــة للشخصــیة

فـي   "الشخصیة من خالل وظیفتها أي شكلها ، ویمكن الحدیث في هذا المجال عن نظریات السرد الحدیثة التي تتجاذب دراسة الشخصیة بوصفها جزء ال یتجـزأ مـن العملیـة السـردیة وتقع هذه النظریات 
 ) ١(" ثالث مجموعات اعتمادا على كونها تتعامل مع السرد بوصفه متوالیة من األحداث أو بوصفه خطابا ینتجه سارد ، أو بوصفه نتاجا اصطناعیا ینظمه قراؤه و یمنحونه معنى 

وجمیعهـا تمثل العقـدة ....و فلیـب هامونA-j Greimas–وقریمـاص  -Etienne Souriau-و إتیان سـوریو-Vladimir Propp–ویمكن إدراج داخل المجموعة األولى أعمال كـل من فالدیمــیر بــروب  
و أمـا المجموعـة ...-jean Pouillon-و جـون بویون -HENRI JIMS-بمعناها التقلیـدي ، أمـا المجموعـة الثانیة فتمثلهـا األعمـال المهتمـة بالرؤیـة السـردیة أو وجهــات النظــر مع كـل مـن هنري جیمـس

 .األخیرة وهي األحدث فتندرج تحتها نظریات التلقي 
–و اآلخــر مــدلول  - -signifiantلــه وجهــان أحــدهما دال  )  signe( بمثابــة دلیــل " و یحســن بنــا هنــا التوقـف للتــذكیر بــان الشخصــیة و هــي مكــون ســردي هــام، قـد اعتــبرت داخــل المجموعــة األولــى 

signifie-  وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنها لیست جاهزة سلفا و لكنها تحول إلى دلیل ، فقط سـاعة بنائهـا فـي النـص ، فـي حین أن الـدلیل اللغـوي لـه وجـود جـاهز من قبل باسـتثناء
أسـاس هـذا التوجـه كمـا هو بــادي لساني وظیفــي ، ال ینظـر إلـى الشخصیة إال مـن خـالل الـدور الـذي تؤدیـه ).٢("الحالة التي یكون فیها منزاحا عن معنـاه األصـلي كمـا هـو الشـأن فـي االستعمال البالغي 

داخل التلفظ ،مثل الكلمة التي ال یكون لها معنى داخل الجملة إال إذا تعالقت مع بقیــة الكلمـات المكونة لهـا، بهذه الكیفیـة تعاملت البنیویة المعاصرة مـع الشخصیة ، وباألخص منهـا االتجـاه الـذي عـرف 
ومن هنــا یمكننا الحـدیث عــن سـیمیائیة السـرد الخاصـة بهـذا   )٣("الـتي یمكـن أن تؤدیهــا عناصــر اللغة ) أو األفعـال أو األدوار (مبـدأ البحـث عن الوظـائف " بالبنیویة الوظیفیة و الذي فهم الشخصیة مـن 

التي قدمها كل من بروب و سوریو و قریماص و هامون خیر ممثل لهــذا التوجه الذي اختـار أن تكـون الشخصـیة عالمة -LES MODELES ACTANTIELS–المكون ،و لنا في النماذج العاملیة 
ـر بناء الشخصیة لـه دور أو وظیفـة  فارغة ، تمتلئ باجتماع اسمها و صفاتها و مجموع مـا یقـال عنهــا بواسـطة التلفظ ممـا یجعلهـا تشـارك جمیعهـا فـي صـنع معناها العام  أي ان كـــل عنصـر من عناصــ

اعتـبرت سلسـلة مـن الدراسـات المتمــیزة ، المكملـة لبعضـها البعض، وهذا   وهـامون ألن دراسـاتهم  ، التطـرق إلـى إنجـازات بــروب وسـوریو و قریمـاصبحثنا عن الشخصیةإذن ،یهمنا في إطار .بطریقة ما 
 .یبرر في رأینا أهمیة اختیار تلك األسماء 

  
ال یمكن للدراسات المهتمة بسمیائیة الشخصیة إغفال دراسة فالدیمیر بروب عن الشخصیة الحكائیة ، ذلك أن بروب یعتبر أحد أهـم رواد الشـكالنیة ، و مـن المنظرین األوائـل : الشخصیة عند بروب -أ 

فــي حقــل الدراسـات البنیویــة الداللیــة، وقــد قــدم هـذا الباحـث تصـوره عـن الشخصـیة فـي كتابـه مورفولوجیــة الحكایــة الخرافیــة الروسـیة ، و البـارز فـي هــذا الكتــاب الــذي یعتـبر الفتـح المبیـن للدراسـات البنیویـة 
الداللیة هو اهتمام بروب بالجانب المورفولوجي للشخصیة الحكائیة مع تعظیم أفعالها ومختلف الوظائف الصادرة عنها ، وقد عدت هذه الدراسة ثورة منهجیة حقیقیة أولـت ألول مرة االهتمام بالشـكل علـى 

فعل الشخصیة تعرف من وجهة نظر أهمیتها لمسـیرة " حساب المضمون ،و یعرف تحلیل فالدیمیر بروب في الدراسات الشعبیة بصفة خاصة بالتحلیل الوظائفي ،نسبة إلى الوظیفة ألن هذه األخیرة وهي 
، تعتبر ركیزة هذا التحلیل ، ذلك ان بروب الحظ على مدونة الحكایات البالغ عددها مائة حكایة أنها تتضمن نوعان من القیم ، واحدة ثابتة أطلق علیهـا اسم الوظیفـة وأخـرى متغـیرة ،تتضـمن  )٤(" الفعل 

في األساس على القیم الثابتة ، أي على وظائف الشخصیات التي أعطاهــا أسـماء مصـدریة   ومن هنا بدأ بروب في خطة عمله القائمة...أسماء الشخصیات و صفاتها و أسماء األماكن التي تتنقل إلیها 
القـائمین بالفعـل یقومـون بأفعـال محـددة كما لـو ان لكـل فاعـل   مثل المنح ، الفقد ، المنع إذ اعتبرها أهم من الشخصیات نفسها،وتوصل إلى حصر هذه الوظائف في إحدى وثالثین وظیفـة ، ثم الحـظ أن

طل -١:   دائرة فعل معینة وهذه المالحظة جعلته یقوم بتوزیع الوظائف على الشخصیات وقد سماها دوائر فعل الشخصیة وهي سبعة عل الب ئرة فعـل المرسـل -٣دائـرة فعـل الشـریر-٢دائـرة ف ئرة -٤دا دا
 .دائرة فعل المانح -٧بطل المزیفدائرة فعل ال-٦دائرة فعل الشخصیة المرغوبة -٥فعل المساعد

 .وكل دائرة من الدوائر السبع تقابلها مجموعة من األدوار ، یمكن أن تقوم بها شخصیة من الشخصیات السبع
بهذه اإلشارات الموجزة إلى كتاب مورفولوجیة الحكایة الشعبیة الخرافیة نكون قد أحطنا بمنهج بروب ، وهو منهج كما نرى بسیطا ، یهتـم بالشـكل المتمثـل فـي وظیفـة الشخصــیة ،و هـو واحـد من العناصر 

 .المشكلة لبنیتها وبالمقابل أهمل بروب تماما جانب المضمون
یجدر بنا القول عن بروب أنه أدرك في مرحلة متقدمة جدا أهمیة فعل الشخصیة بالرغم من إغفاله أهمیة تحوله و تغیره ، و ذلك عندما حصره في إحـدى وثالثین وظیفة ، وقـد تلقى جـراء مــا أغفلـه في  

 :مجموعة من االنتقادات من أهمها   دراسته عن الشخصیة الحكائیة
 .إقصاء مضمون الفعل -
 .أي اعتبار ما تفعله الشخصیة أهم من هویتها و صفاتها   اعتباره الوظیفة عنصر أساس في السرد-
 ....اعتباره أن األفعال أهم من األسماء -

فــي الروایــة و القصــة و المســرح وكــل (ولقــد بینــت التطــورات الالحقــة الــتي عرفهــا التحلیــل الســردي " و مــع كــثرة االنتقــادات الموجهــة لــبروب فإنــه ال یمكــن ألي دارس تجاهــل تبولوجیتــه و االستغنـــاء عنهــا 
أي )٥("خــالل التجلــي النصــي   وتبلورهــا كوحــدة معجمیــة ظــاهرة مــن  أهمیــة الحــدس البروبــي فــي تصــوره لهیكلــة الحكایــة العجیبــة ، وتبعــا لــذلك مكانیزمــات بنــاء الشخصــیة)األشــكال التصــویریة األخــرى 

لقد فصـلنا بدقـة فیمـا مضـى بیـن " یقول بروب   إال أن توجه خطة عمله نحو الوظائف جعلته یقصیه) اسم الشخصیة ، لقبها ،بیتها(  الشخصیة بوصفها داال ، وقد كان بروب یعي تماما أهمیة هذا الدال
ونعــني بكلمــة خصــائص كافــة الخصــائص الخارجیــة للشخصــیات عمرهــا .الســؤال عمــن یقــوم بالفعــل فــي الحكایــة ، والســؤال عــن األفعــال نفســها ، وتســمیات الشخصــیات و خصائصــها متغــیرة فــي الحكایــة 

 ).٦(" وجنسـها و مكانتها و مظهرها الخارجي و خصائص هذا المظهر 

ونعتقد أن التزام بروب بمنهـج محـدد ، مصرح به كمــا شـاهدنا مــن خـالل الفقـرة السـابقة ، یمنـح لعملـه األهمیة المنهجیة ، ویجعل مـن العناصـر التي ال یتضمنها التحلیـل هامشـیة وعلـى قدر مـن األهمیــة 
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أیضا ألن النقد المعاصر وباألخص منه النقد الفرنسي ، ثمن أفكار بروب عن التحلیل المورفولوجي وبالتحدید خصائص الشخصیة،وهو أي النقد الفرنسـي یـنزع فـي توجهاته المختلفـة بطریقة غیر مباشـرة 
أن مناقشاته في النظریة والمنهج أثمن مـن النتـائج الـتي أحرزهــا إذ أضــحت نقطـة البدایة فـي نـوع جدیـد مـن تحلیل السـرد ، وفـي الوقـت نفسـه أسسـت بعـض " إلى منهجه و السبب یرجع إلى أن النـقاد رأوا 

 )٧(" محدودیاته 

 البسیط ضروري لكل تحلیل یبتغي النظر في بنیة السرد بصفة عامة وفي مقولة  إن الوقوف عند نموذج بروب

مـن  A-j Greimas–-أ ج جریمـاص  -Claude Bremond-تظهر خصوبة نظریة بـروب فــي كتابـات اآلخـرین اللـذین سـاروا فـي طریقـة ویعتـبر كلـود بریموند" الشخصیة بصفة خاصة ، وهذه الحقیقة 
 )٨("النقاد الفرنسیین اللذین استخدموا نظراته النافذة أساسا لنظریات أثمن 

فانطالقـا مـن الـدراما أعطى سـوریو أول " یعتـبر إتیـان سـوریو أول مـن وضع توبولوجیـة خاصــة بالشخصــیة المسـرحیة شبیهة بتلـك التي أعـدها بـروب عـن الحكایة الشـعبیة ، :الشخصیة عنـد سوریو -ب
 .)٩("نموذج عن العالقات بین الشخصیات 

وتمتـاز هـذه القـوى أو الوظائــف "  ، وقد أطلق على هذه الوحدات اسـم الوظائف الدرامیـة المستفید و المساعد البطل ، البطل المضاد ، الموضوع ، المرسل ،:ویتكون نموذج سوریو من ستة وحدات هي 
لـى جانـب  ٕ هنـاك البطـل بقدرتها على االندماج مع بعضها فهناك البطل ، وهـو متزعم اللعبة السـردیة أي تلـك الشخصـیة الـتي تعطــي للحـدث انطالقته الدینامیــة التي یسـمیها سـوریو بالقوة الطیماطیقیة ، وا

 فهو تلك القوة الجاذبة التي تمثل الغایة المنشودة لدى البطل ویمكن لهـذا الموضوع أن یتطور و أن یجـد لنفسـه حـال الموضوع،وهو القوة المعاكسة التي تعرقل تحقق القوة الطیماطیقیة ، أما البطل المضاد
 ، وهو الذي سیؤول إلیه موضوع الرغبة أو المرسل إلیه من الحدث هو مستفیدابفضل تدخل المرسل وهو تلك الشخصیة الموجودة في وضع یسمح لها بالتأثیر على اتجاه الموضوع ، ویكون هناك دائما 

  )١٠(" المساعدالخوف ، وكل هذه األنواع من القوى المذكورة یمكنها أن تحصل على المساعد من القوة سادسة سیمیها سوریو ب

نالحظ مما سبق ،أن سوریو استفاد كثیرا مـن النمـوذج البروبي ، ویظهـر ذلـك في الـدوائر السـت الـتي تعتبر تعــدیال لـدوائر فعـل الشخصیة ،كما تظهر اسـتفادته مــن نموذجـه مـن خـالل اسـتعارة مصطلح 
والجدید في ترسیمة سوریو هو التركیز على الدور التیمي للشخصـیة مـن خـالل عالقاتهــا المختلفـة مع بقیــة . الوظیفة التي ارتبطت هذه المرة بالمسرح ، عكس ارتباطها بالحكایة العجیبة في نموذج بروب 

 .الشخصیات ، فالشخصیة الواحدة یمكنها القیام بدور أو أكثر 
 .ولم ینج سوریو من االنتقادات فقد وصف نموذجه العاملي بالعمومیة ، وهذا ال ینفي أهمیته فقد كان منطلقا حقیقیا ألعمال قریماص و بریموند 

بعد نموذج بروب وسوریو برز باحث آخر قام باستثمار جهود سابقیه وهــو قریمـاص و یعتــبر النمــوذج الـذي قدمـه الثالـث فـي سلسـلة تبولوجیات الشخصــیة البارزة ، وفیــه تم : الشخصیة عند قریماص-ج
لقد أسس قریماص في مشروعه الضـخم لدالئلیـة الشخصـیة .إلى الوضع الخارجي، أي من المستوى التركیبي إلى المستوى الداللي) بصفتها وحدة معجمیة أي الشخصیة(تجاوز الوضع الداخلي للشخصیة 

هـو نـوع مـن الوحـدات التركیبیة "فالعامل - acteur-والممثـل  - -actantوسنكتفي فقط باإلشارة إلیها من خالل مصطلحین یبرزان في نموذجه العاملي، یمثالن مفهوم الشخصیة و همـا مصـطلحا العامـل
 ) ١١("ذات میزة شكلیة خالصة ، یمكن ان تكون العوامل كائنات بشریة أو أشیاء لها عنوان مهما كانت طریقة بنائه حتى و لو كانت هذه العناوین بسیطة فهي ذات فعالیة تؤهلها للمشاركة في القضیة 

و الــذي یتكـون مـن عناصـر مثـل -، وهـي أي هـذه التصـورات تقــوم علــى تمفصــل الملفـوظ البســیط  ) tesniere( و یرجــع قریمــاص العامـل إلــى بعـض التصـورات الخاصــــة بالتركیــب مثـل تصــور تسـنییر 
رأى ان العامـل ال ینطبـق فقط علـى اإلنسان بــل یتعــداه إلـى الحیوانـات و   إلى وظائف ، وقد استبدل قریماص مصطلح الشخصیة بالعامل فـي السـیمیائیات السـردیة ألنـه -المحمول ،  الفاعل ، الموضوع

 ).إنسان، حیوان (عكس مصطلح الشخصیة الذي یلتبس مفهومه عند التطرق إلى قضیة الجنس   األشیاء و حتى التصورات

 : و میز قریماص داخل خطاب متلفظ به بین نوعین من العوامل، هي 

 ).بالفتح(الراوي و المروي له و المتكلم المخاطب :وهي   وهي خاصة بالكالم المتلفظ به: عوامل التواصل-١

و المرسل و المرسل إلیه و على المستوى النحوي میز داخل هذا النوع بین العوامل التركیبیة وهي تلك المسجلة في برنامج سردي مثل فاعل الحالة و فاعل / وهي الفاعل ، الموضوع  :عوامل السرد -٢
 منجز و بین العوامل

 .الوظیفیة وهي تلك العوامل التي تشكل األدوار العاملیة لمسار سردي معرف ویمثل هذین النوعین بعدي عوامل السرد 
-actant-antactant,negactant(و أما على مستوى السیمیائیات السردیة یكون العامل إما فردا أو ثنائیا أو جمعیـا وكل عامل مـن هــذه العوامــل قابـل للتمفصـل علـى األقـل إلـى أربــع وضعیات عاملیـة 

negantactant( و عند تمفصله یصبح العامل یسمى بـprotatoactant ویتحول إلى مجموعة عاملیة. 
   )١٢(والمالحظ على العامل أنه قابل الن ینهض یعدد من األدوار العاملیة تعرف هذه األدوار بموضعها في السلسلة المنطقیة للسرد أو بمساهمتها الصیغیة 

وحــدة تركیبیــة مــن النــوع االســمي مضــمنة فــي الخطــاب و قابلــة فــي لحظــة ظهورهــا لتســلم االســتثمارات الخاصــة بالتركیــب الســردي ومحتــواه الــداللي یتكــون داخــل "وأمــا المصــطلح الثــاني فهــو الممثــل وهــو 
 وهو نقطة التقاء) القدر(أو تصویري ، أو اسم تصویري ) الجنون (أو جماعي )بیار(ویمكن أن یكوم الممثل فرد . الحضور لمعنم تفردي 

لـدور عـاملي و على األقـل لدور غرضــي أضف إلـى ذلـك ان الممثـل لیـس فقـط مكـان اسـتثمار  واستثمار ألثنین من المكونات التركیبة والداللیة ولكي نقول ممثل یجب ان یكون اللكسیم حامل علـى األقــل
 )١٣("لهذه األدوار، ولكن هو أیضا نقطة هامة لتحوالتها ،و یتكون الخطاب بالنظر إلى ذلك من الكسب والنقصـان في القیمة

لیصـبح مفهـوم الشخصـیة دال علـى فـرد فاعـل .والممثل كالعامل قابل هو اآلخر ألن یؤدي مجموعة من األدوار الغرضیة المختلفـة وهو قابل أیضــا للتشـخیص من خـالل السـمة التركیبیــة للملفـوظ والداللیة
 . یؤدي دور ما في التلفظ

ما یمكن مالحظته على الشخصیة في اصطالح قریمــاص أنهـا اسـتبدلت بمصـطلحي العامـل و الممثل ، والعامل هـو الوظیفة حسـب تعـبر بـروب ،و هـو بـؤرة توتــر الملفـوظ السـردي فمنـه تتحقـق العملیـة 
+ مرسـل-٢م.موضوع +ذات  -١م:التواصلیة بطرق متعـددة أي وفـق عالقـة العامل الواحـد بمجمـوع العوامـل األخـرى أي ان الملفـوظ السـردي یتكون أساسا مـن مجمــوع هذه العالقات ، و هــو ینقسـم إلـى 

وبالمقابـل هنـاك  -communication-  وهـي عناصـر كافیـة إلنتاج سلسـلة مـن اإلرسـالیات  ذات ، موضـوع ، مرسل ، مرسـل إلیه: ویقـدم هـذان الملفوظـان أربعــة عناصـر هــي  .مرسل إلیـه + موضوع
ذات ، موضــوع ، مرســل ، مرســل إلیــه ، مسـاعد ، معیــق ، ویمكــن : عنصـران ســیقومان بــدور تسـهیل أو عرقلــة هــذه اإلرســالیات وهمـا المعیــق أو المسـاعد و بتجمیـع هــذه العناصــر نكــون أمـام ســتة أدوار 

یمكـن النظــر إلـى النمـوذج "وعلیـه .وضعها في المربع السیمیائي القائم على عملیة النفي واإلثبات ، ونحصل على إثرها علـى مجموعـة من التقـابالت ، تجـد هــذه األخـرى مـا یقابلهـا في الحیاة االجتماعیـة 
زاویة استبدالیة و زاویة توزیعیة ، و كل زاویة تحیـل علـى تنظیم معیـن لـألدوار وعلـى نمـط خـاص لالشـتغال فمـن الناحیــة االسـتبدالیة یمثـل النمـوذج العـاملي أمامنــا باعتبـاره نسـقا أي : العاملي من زاویتین 

كـل زوج مـرتبط بمحـور : كل عالقة قابلة لتولید توتر خاص ، داخل النص السردي ، وبناء على هذه العالقات نحصل على ثالثة أزواج من العوامـل ...سلسلة من العالقات المنظمة داخل نموذج مثالي 
 :داللي معین 

 موضـوع         ذات            محور الرغبة   :١ع

 مرسل إلیه          مرسل          محور اإلبالغ   :٢ع

Page 2 of 6الشخصیة في السیمیائیات السردیة

01/12/2010http://www.adablabo.net/maalam.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/maalam.htm
http://www.pdffactory.com


 مساعـد            معیق          محور الصراع   :٣ع

("أما عن الناحیة التوزیعیة فالنموذج العاملي یمثل أمامنا على شكل إجراء أي تحویل العالقـات المشـكلة للمحـور االسـتبدالي إلـى عملیـات ، تطـرح بـدورها سلسـلة مـن الـبرامج السـردیة الثانویة ، والرئیسیة 
١٤(. 

 :ما یمكن مالحظته على تصور قریماص هو .إن العوامل الستة السابقة تمثل مجموعة من األدوار الثابتة وهي المشكلة لمفهوم الشخصیة عند قریماص التي یقوم بدراستها انطالقا من هذه األدوار 
نجـد الباعـث )destinateur(فـي المرسـل:أن التأثر ببروب یبدو واضـحا "  تنظیم وترتیب لدوائر فعل الشخصیة وما یدل على ذلك  فالنموذج العاملي هو إعادة.اعتبر مشروعه تطویر للمشرع البروبي -١
)mandateur(وأب األمیرة،وفي المساعد)adjuvant(نجد الظهیر السحري)auxiliaire magique ( و الواهب)donateur ( و المرسل إلیه كأنـه هـو البطــل)héros( الذي هــو بالتأكیـد الفاعل)sujet(

                                                              )١٥(" فهو األمیرة )objet(أما الغرض

أي انـه اعتـبر فعـل السـرد متحـوال .المختلفـة   ینطلق قریماص مصطلح الوظیفة على حاالت یعتقد أنها أفعال مثل الفقـد و اإلسـاءة وهــذا مـا عابه علـى بروب الـذي أهمـل فـي نظره الوظیفـة فـي تحولهـا-٢
 . عكس بروب الذي عده ثابتا

 ینطلق قریماص من النص الذي یتصور أنه جهاز مبنین من القواعد والعالقات -٣

 .اختصار الدوائر البروبیة هي التي أسست منطق قریماص في تعامله مع الشخصیة-٤
 .اعتبر مفهوم قریماص للشخصیة مفهوما شمولیا و مجردا اهتم فیه باألدوار و لم یهتم فیه بالذوات-٥
 :الشخصیة عند فلیب هامون-د
إال ان اعتبـار الشخصــیة و بشـكل أولـي عالمة أي : " تعتبر نظریة هامون عن الشخصــیة مـن أهـم النظریات الحدیثة المنجـزة إلـى غایـة یومنـا هذا ، وقد حـدد هـذا المفهـوم بدقـة عنـدما قـال:مفهومها -١

  )١٦("اختیار وجهة نظر تقوم ببناء هذا الموضوع وذلك من خالل دمجه في اإلرسالیة المحددة هي األخرى كإبالغ أي مكونة من عالمات لسانیة 

تتسع لتصـبح ) مـدلول + دال ( یعتـبر الشخصـیة بمثابـة الـدلیل اللغـوي ، یتكـون من دال ومـدلول أي ان الشخصــیة عبــارة عن بنیـة مكونة مـن عالمات لسانیة متشابكة   یفهم من هذا التعریف أن هامون
كمـا یفهـم من كالمــه أن الشخصیة . ال تراعـى فیـه إال المعطیـات النصــیة المتلفـظ بها عنهـا داخـل النـص   أن مفهوم الشخصیة مستقل عن المرجـع  قادرة على احتواء جمیع مكونات النص باإلضافة إلى

 .تؤدي وظیفة إرسال أو تبلیغ شأنها في ذلك شأن اللغة التي قصر اللسانیون أداءها على التواصل فقط 
یتضح مما سبق ان هامون یرفض النقد التقلیدي و الثقافة المتمركزة حوله هذا من جهة كما یتضح انه استقي مفهومه للشخصیة من اللسانیات من جهة أخرى ، ومع هذا فإن هامون شدد على القول بأن 

 :لیست   الشخصیة
سابقة في األهمیـة علـى األدبیـة ذاتهــا   إن اشتغال وحدة خاصة تسمى الشخصیة داخل ملفوظ هو مشكل إذا أردنا یعود إلى النحو الوظیفي: " عن مشكلة أدبیة هذه القضیة یقول:مقولة أدبیة محضة -١
 ) معاییر ثقافیة وجمالیة (

بشـــكل خـــاص ، الـــرئیس الـــدیر العـــام ، الشـــركة المجهولـــة االســم ، المشـــرع ، الســـلطة ، كلهـــا تشـــكل شخصـــیات إلــى حـــد مـــا مشخصـــة و صـــوریة وضـــعها نـــص قـــانون علـــى خشــبة : مقولـــة مؤنســنة-٢
 ....المجتمع 

 ...مرتبطة بنسق سیمیائي خالص  -٣

 ....إن القارىء یعید بناءها ، كما یقوم النص بدوره ببنائها -٤

 :مایلي   والمتمعن لهذه المالحظات یستنتج 
واحدة نحویة مستقاة من النص و ثانیة أدبیة مستوحاة من المنظومة الثقافیة و الجمالیة التي ینتمي إلیها النص ، واألولى ذات أهمیة خاصــة فحین أن الثانیــة تتراجع لصـالح : إن للشخصیة وظیفتان -١ 

 .المعاییر المذكورة 
 .إن مفهوم األنسنة مقبول إلى حد ما بالنظر إلى فاعلیة الشخصیة و نوعها و مستویاتها -٢
 . یمكن تحدید الشخصیة في الخطاب اللساني و غیر اللساني-٣

 . الشخصیة هي نتاج قراءة أیضا-٤

 :وهذه المالحظات التي أصبحت في منطق هامون بمثابة محددا تصبح مرهونة بانتمائها إلى الحقل السیمیولوجي بشرطین أو أكثر 
 )معجم (أن تتحكم هذه الظاهرة في عدد ضئیل أو تام من الوحدات التمییزیة للعالمات -١
 .أن تندرج هذه الظاهرة في مسلسل قصدي لإلبالغ قابل لمراجعة -٢
 ) .تركیب(من القواعد ) تام ( ان تكون صیغ التجمیع و التألیف محددة بعدد ضئیل و -٣

 )١٧("ان یكون وجود الظاهرة مستقال عن ال محدودیة اإلرسالیات المنتجة أو القابلة لإلنتاج كما یكون مستقال عن طابعها التركیبي-٤

ویقر هامون بصعوبة األخذ بهذه االعتبارات التي من شأنها تحدید حقل سیمیولوجي خاص بالشخصیة ، ولعـل من بیـن أكـثر هـذه الصعوبات هـي التمییز بیـن الشخصـیة بوصفها عالمـة أوال ثــم بوصـفها 
 .تنتمي إلى ملفوظ غیر أدبي ،و أخیرا بوصفها تنتمي إلى ملفوظ أدبي ، وال یرى هامون استحالة ذلك بالنظر إلى االعتبارات السابقة الذكر 

تبعا لتوجه النقد البنیوي المعاصر تعامل هامون مع الشخصیة بوصفها شبكة من الصفات االختالفیة تنتظم لتؤدي معنى ما ، وتقوم بدور و وظیفة معینــة ، ومع حرص هـذا :منهج دراسة الشخصیة -٢
و هـذا الحرص یؤكـد بـدوره .)١٨(" ولیدة مساهمة األثر السیاقي و نشاط استذكاري یقوم به القـارىء " التوجه على فعالیة األثر السیاقي في تحدید الشخصیة و جدنا أیضا هامون یأخذ به فالشخصیة عنده 

على ان الشخصیة لیست شكال فارغا ، بل هي عالمة ممتلئة یتوقف تحیینه على مختلف السیاقات المحیطة بها من جهة ، وعلى دور القـارىء من جهـة أخرى ، ألن هــذا األخـیر یعمـل علـى استحضــار 
 . المدلول الغائب للدال الحاضر 

 .النموذج العاملي ، دال الشخصیة   مدلول الشخصیة ،: و علیه فإن احتكاك الدارس بهذه النظریة یحتم علیه الوقوف عند 
تعتــبر مجموعــة أوصــاف   وهــذا المــدلول عبــارة عــن جمــل تتلقــظ بهــا الشخصــیة أو یتلفــظ بهــا عنهــا ، و" مــدلوال ال متواصــال قابــل للتحلیــل و الوصــف " اعتــبر هــامون الشخصــیة :مــدلول الشخصــیة -١

   .المكون األساسي لمدلول الشخصیة) معاییر كمیة (الشخصیة و وظائفها و مختلف عالقاتها 

أوضــح هــامون مفهومــه لمــدلول الشخصیة مـن خـالل تحدیـد صـفاتها ووظائفهـا ،وقـدم لنــا ترســیمتین واحـدة خاصـة بصـفات الشخصـیة تتضـمن أربعـة محـاور بســیطة :صــفات الشخصــیة و وظائفهـا -١-أ 
و هــي خاصــة بصــفات الشخصــیة الــتي تتطــابق مــع صــفات ممــیزة أخــرى لشخصــیات مــن نفــس الحكایــة ، ومنطقــه فــي ذلــك تكــرار هــذه   الجنــس ، األصــل الجغرافــي ، اإلدیولوجیــا ، الــثروة: موضــوعاتها 

الحصـول : و أمـا الترسـیمة األخـرى فهـي خاصــة بوظـائف الشخصــیات ، وهي مكونــة مـن سـتة محـاور .   الصفات داخل الملفوظ الحكائي ، شرط ان تأخذ هذه المحاور بعین االعتبار مواضیعها األربعـة
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 و تأتي هذا الترسیمة في محاولة من هامون للحصول علـى شـكل تراتبي داخل المحـاور المحتفـظ مواجهة ناجحة ، مساعدة ،توكیل ، قبول التعاقد ،الحصول على معلومات ، الحصول على متاع على
 .بها 

ثــم تــأتي خطــوة عملیــة أخــرى هــي عقــد مقارنــة بیـن صـفات الشخصــیات ووظائفهــا ، ألنــه تأكـد أن عالقــة شخصــیة مــا بشخصــیات الملفــوظ األخــرى مــن شــانها  : عالقــة الشخصــیات بعضــها ببعــض-٢-أ
 .توضیح المدلول و إبراز سماته وفق روابط التشابه و االختالف 

علـى مجموعـة مـن العالقات الضـدیة الالمتناهیــة ،و قـد أخـذ محـور من المحـاور األربعـة الخاصـة بصــفات الشخصـیة ، وهــو محور الجنس لتوضـیح روابط   وقـد اهتـدى بعـد ذلـك إلـى ترسـیمة مهمـة تقوم
 .التشابه واالختالف ، وانتهى إلى أن هذا المحور و بقیة المحاور األخرى قابل للتفكك ، أي إلى مجموعة ال متناهیة من العالقات الضدیة ، وهذا المثال یبین عالقة الشخصیات بعضها ببعض 

  
  

 ال مؤنث                       جنس                         مذكر

  
  

 ال مذكر                    عدیم الجنس                      مؤنث

  
یمكن أن نعطیها صـفة المرادفـة " ولكن في حالة تشابه بینهما ، وهذا مشكل هام حسب هامون   ،وفق الرسوم التوضیحیة   إن الشكل السابق یفترض وجود نقاط اختالف واضحة بین الشخصیات المتقابلة

  ).١٩("، فمثال كیف یمكن التمییز بین شخصیتین عدیمتي الجنس و سیاسیة في نفس الوقت 

تواتـر معلومـة تتعلـق (داللیـا االعتماد على محـور تواتـر -لمعرفة الشخصـیات الرئیسـیة مـن الثانویـة   -بعد إعداد المحاور السابقة یقترح هـامون من أجـل تصــنیف الشخصــیات :تصنیف الشخصیات-٣/.أ
معـاییر كمیـة (مواصفات الشخصیة ووظائفها ومختلف اإلشكاالت التي قد نصادفها ، وقد اقترح لها حلوال تتمثل فـي عــدم االعتمـاد دائمـا على معاییر التواتــر) بشخصیة معطاة بشكل صریح داخل النص 

 .،فباإلمكان االعتماد أیضا على المعاییر الكیفیة ) تقوم على اإلحصاء 
مواصــفة وحیــدة ، مواصـــفة مكررة،احتمــال وحیــد ،احتمــال مكــرر ، فعــل وحیـــد ، فعــل مكــرر ، و بإمكـــان هــذه المحـــاور تصـــنیف :وبالنســـبة للمعــاییر الكمیــة اقـــترح هــامون ترســیمة تضـــمنت ســـتة محــاور 

الشخصیات وفق ما إذا كان اإلخبار عن هــذه الشخصیات قـد تــم من خالل شخصـیة واحـدة أو شخصیتین الـخ ، وقـد علق هامون علـى هذه الترسـیمة موضـحا ذلـك بمثـال عــن الشخصیة عدیمــة الجنــس 
 ومختلف أنماط التحدیدات المتعلقة بها ، وهو مثال یتیح التطبیق على ما النهایة من الشخصیات المتماثلة و غیر المتماثلة التي تمكننا من إقامة نظاما تراتبیا داخل روایة ما 

 : إن هذه الخطوات الهامة من شأنها التمییز بین كینونة الشخصیات وفعلها ، وما بین المواصفات و الوظائف أو بین الملفوظات الوصفیة و الملفوظات السردیة ، ونستطیع ان نلخصها كمایلي  

 )وداخل هذه المحاور یجب تعیین الصفات العالقة (تعیین المحاور الداللیة -١"
 )مواصفات أو وظائف (تصنیف هذه المحاور وهذه الصفات حسب مردودیتها السردیة – ٢
 )٢٠(" دراسة كیف ان هذه المحاور وهذه الصفات یحدد بعضها البعض ، ویلغي بعضها البعض ، تتبادالن وتتغیران طوال الحكایة -٣

 .وهذه النقاط الثالثة هي التي یتمحور علیها عمل مدلول الشخصیة ،لذا یتعین على كل دارس االعتناء بها في دراسته
إقامة نمـوذج عـاملي منظـم " هو ) مدلول الشخصیة (بعدما عرض هامون جهود سابقیه المتمثلة في سوریو و قریماص و بروب أعلن أنه غایته من تتبع مستویات وصف الشخصیة :النموذج العاملي-٢

ویســتعین هــامون هنــا بمحــور التواتــر و المحــور التوزیعــي . نمطیــة و فــي ســدیمیة عاملیــة/تحدیــد العامــل أوال مــن خــالل مشــاركته فــي صــور عاملیــة   و یفــترض فــي هــذا النمــوذج )٢١(" لكــل مقطــع ســردي
علللوصـول للبنیة العاملیة للمقطـع، فعلـى مسـتوى التواتـر یالحـظ هـامون أن أي موضوع یحتوي علـى  في الف  و البرنـامج إلى ذات مالكـة ، یحول المرسـل علـى إثرهــا الرغبـة إلـى رغبـة و برنـامج و إرادة 

 : أما على مستوى التوزیع فهناك .برنامج لإلنجاز

 .المرسل یقترح موضوعا ، رغبة في الفعل على المرسل إلیه ( توكیل-١"
 .  أو رفض من طرف المرسل إلیهقبول -٢
 .في حالة القبول ، هناك تحویل للرغبة التي ستجعل من المرسل ذات محتملة و یتبع هذا -٣
  ) .٢٢("أنجاز لهذا البرنامج تتحول الذات على إثره من ذات محتملة إلى ذات محققة -٤

 .و یتم ذلك بناء على المواجهة ، التبادل ، التجربة ، التعاقد ، فهذه العناصر األربعة هي التي تشكل مقاطع سردیة لنص معین وهي التي ستحدد تركیبه  
 :وهذا مثال عن مقطع التعاقد 

  
  
  
  

 المرسل إلیه              المرسل                الموضوع

 ذات مالكة لرغبة                                      رغبة

 برنامج لإلنجاز                                     برنامج

  
 إرادة في الفعل 

  
هــو الوصــول إلــى انســجامه لیــس ) أو لمجمــوع النســق الروائــي ( وعلــى هــذا األســاس یكــون الوصــول إلــى البنیــة العاملیــة لمقطــع مــا " وبإتبــاع هــذه الخطــوات ســیتم الوصــول إلــى البنیــة العاملیــة للمقطــع  

أي أن إتبــاع هــذه اإلجــراءات سیوصــل الــدارس إلـى  )٢٣("قــوانین االنجــاز المقطعــي) التوزیعــي ( نســقه بــالمعنى الضــیق ، أقســام شخصــیاته النمطیــة و إنمــا أیضــا إلــى انســجامه التركیــبي (االســتبدالي فقــط 
    .)٢٤("عنصرا أساسیا في اللسانیات وفي كل فعالیة سیمیائیة " التي عدها هامون  -النموذج العاملي-مستویات وصف الشخصیة
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 :وهو یلزم على الشخصیة أن تتحدد وفق  إذن ، بعدما أسند هامون للشخصیة دورا و وظیفة ، انتهى إلى تحدید دقیق یمكننا من بناء نموذج عاملي،
 ) .المحتملة أو المحینة التي تقوم بها (الوظائف .نمط عالقاتها مع الوظیفیة -١

 في أقسام الشخصیات النمطیة أو العامل ) تشابه ، تضعیف ، تألیف (خصوصیة اندماجها -٢

 ...وباعتبارها عامال فأن الشخصیة تحدد بنمط عالقاتها مع العوامل األخرى داخل مقطع نمطي ومع صور دقیقة -٣

 .المكتسبة الفطریة أو غیر الفطریة ، وبنظام الحصول علیها ..)الرغبة ، المعرفة ، القدرة (بعالقاتها مع سلسلة من الصیغ -٤
 .بتوزیعها داخل الحكایة بأكملها -٥
  .)٢٥("السمة الداللیة غني أو فقیر ، متخصص أو ال ، دائمة التحول (التي تعد سندا لها ) التیمیة (بشبكة المواصفات و األدوار -٦

 :یمكنها ان تؤكد على االستطراد العام للملفوظ كما تؤكد على توقعیة الحكي أي تحدید الشخصیات ، وهذه األسالیب هي ) أسلوبیة ( هناك أسالیب أخرى مشابهة :استطراد الملفوظ -٧
 ....المالبس ، الكالم الرنان ، عرض الدوافع السیكولوجیة : الوصف الجسماني -١

 لیس في اغلب األحیان سوى تجسید لبعض ممیزاتها السیكولوجیة األخالقیة و الجسدیة: مساعدو الشخصیة -٢

 ..تشتغل اإلحالة على بعض القصص المعروفة -٣

 ).٢٦(و تكون هذه المواصفات دائمة للشخصیة : األفعال المتكررة الغیر وظیفیة -٥

دال ال متواصــل ، أي مجموعــة متنــاثرة مــن "یتــم تقــدیم الشخصــیة مــن خــالل مــدلول ال متواصــل یلخــص صــفاتها و وظائفهــا و مجمــوع عالقاتهــا ، كمــا یتــم تقــدیمها أیضــا مــن خــالل  :دال الشخصــیة -٣
   )٢٧("اإلشارات التي یمكن تسمیتها بسمته 

و ال یمكن أن تكـون أسـماء الشخصـیات غـیر دوال تحیـل بالضرورة إلـى مـدلوالتها ، وتحتاجهــا الشخصــیات نفسـها لتلخیـص هویتهـا ، وقـد یحـدث أن یعتقد البعض بـأن أسـماء الشخصــیات ال أهمیــة لها ، 
ولكن األمر خالف ذلك ، فالحقیقة البنیویة بینت أن اسم الشخصیة یسهم وبقدر ما في تحدید مدلولها بصفة خاصـة و عملیـة بنائها بصـفة عامـة ، و قـد قـادت هــذه الرؤیــة هامون إلـى المراهنـة علـى اسـم 
الشخصیة و وظائف هذا االسم التي تستخدم كنقطة إرساء مرجعیة كما تشیر في نفس الوقت إلى أدوار مبرمجة بشكل سابق أو ذلك األسلوب الذي یكمن في إدخـال اسـم تــاریخي فـي الئحـة مـن األسـماء 

 .)٢٨() " أو العكس ( الخیالیة 

كانوا یترددون كثیرا " ، و یدل على ذلك أنهم   أثبت ان الروائیین ال یختارون أسماء شخصیاتهم بطریقة اعتباطیة و إنما عملیة االختیار تتم وفق طریقة انتقائیة ، مدروسة و مخطط لها من قبل   إن الواقع
بنقل هذه الالستقراریة إلى النص التام الشخصیة الواحـدة تحمـل أكـثر مـن )بكیت ، روب قرییه (مابین لویز و ذنیز كاسم للبطلة ، ویقوم النص العصــري ( زوال تردد كثیرا وهو یهیئ (في اختیار اسم العلم 

ــول  شخصــیات مختلفــة بنفــس الفعــل أو تتلقــى نفــس ( اســم شخصــیات مختلفــة تحمــل نفــس االســم تغــیر فــي الدیمومــة ، نفــس الشخصــیة قــد تكــون تباعــا امــرأة أو رجــل أشــقر أو أســمر ، دیمومــة فــي التحــ
 )٢٩().األوصاف 

تحدد في جزء هام منها باالختیارات الجمالیة للكاتب ، فقد یقتصـر المونولـوج الغنـائي أو السـیرة الذاتیـة علـى جـذر "ال شك أن السم الشخصیة سمات ، حددها هامون بأنها مجموعة من اإلشارات المتناثرة 
 )٣٠(" أما في حكایة مرویة بضمیر الغائب فإن السمة تتركز على اسم العلم بعالماته الطبوغرافیة الممیزة و حرف البدایة )مثال    )JE,ME,moi( منسجم و محدد من الناحیة النحویة 

من نـوع اسـم العلم وذلك باعتبـاره سـمة إمـا غنیــا أو منسـجما أو متنـافرا ، أو اختزالیـا وهذه التقنیـة األخـیرة یلجـأ إلیهـا "التي یمكن ان تكون   وهذا الكالم یشیر بدقة واضحة إلى أهمیة سمات اسم الشخصیة
وكل التنویعـات )االسـم اللقـب الكنیـة (في بعض نصـوص القرن الثامن عشـر ، وقـد یكـون غنیـا فـي البورتریـه و الوصـف مـرورا باسـم العلم  Nمـدام  pعند كافكـا ، الكونـت   kبعض الروائیین مثل حرف 

 )٣١(."التلمیحیة والعنونة الرسمیة ، التوضیح أو الرسم البیاني شجرة النسب التي یلحقها زوال ببعض روایاته 

أن هــذه الســمات متنوعـة علــى المســتوى النحــوي و الصـوتي و مختلفــة األحجــام و متفاوتــة التركیــب و هـي تتوافــق فـي غالب األحیــان مــع طبیعـة النــوع األدبــي ، فمثــال ال یمكــن أن تســتخدم الســیرة الذاتیـة  
و ینبـه   .إلـى علـى المكانة االجتماعیــة للشخصــیة أو معــبرا عن عنهـا حسـب انفعاالتهـا أو طموحاتهـا أو أحالمها ، وهكذا   یشـیر االسـم إال  كمـا أنـه ال یمكـن أن.على لسان السـارد " هو"ضمیر الغائب 

هامون إلى أنه یمكن أن یحدث ان نصادف في عمل أدبي أسماء ال وجود لها في العرف االجتماعي و التاریخي ، تصبح في هذه الحالة نـوع من البیـاض الـداللي الفـارغ ، ولكن سـرعان مـا سـیمتلئ هذا 
 .البورتریه ، الالزمة ، ووفق هذه اإلمكانات سوف یتحدد لنا مدلول الشخصیة الذي ال یتوقف فقط على هذه العناصر   الفراغ من خالل إشارة إلى مكانة أو مركز اجتماعي ، تكرار البدائل

 :، منها   ملزم ببعض الشروط لوضع االسم وتحدید سمته  معرفة مسبقة بها ، و باألخص الروائي الذي یصبح  تتطلب من الروائي و القارىء معا  ان أسماء الشخصیات بمختلف سماتها
 .تجنب أسماء العلم التي تتشابه من الناحیة الصوتیة -١ 
 .تنوع دقیق عندما یخص األمر أفراد عائلة واحدة -٢
 .تجنب الغرف من مادة صوتیة ضئیلة -٣
، بمعـنى آخـر ان دال الشخصیة سیصبح  )٣٢("نسـق مـن المعـادالت المبرمجـة فـي أفـق ضـمان مقروئیـة النـص " ویبدو األمر هنا فـي غایة األهمیة ألن الشخصیة علـى ضــوء هذه المعطیات ، تصبح  

إبـراز الحركـة السـیمیائیة الـتي تمتد " یتعیـن علـى الـدارس المتبصـر   و هنا یتطرق فلیب هامون إلى مستوى التحلیل حیث.كما سیصبح منتمیا بالضرورة لبنیته الداخلیة   مشكال لنسق العمل األدبي بأكمله
من األصوات المحاكیة إلى المجاز مرورا بالرمز و النمط و التخصیص و بطبیعة الحال فإن هذا التعلیل مبني حسب قیمة الشخصیة ، أي حسب مجموع األخبار التي تعد هذه الشخصـیة سـندا لها علـى 

 .)٣٣("طول الحكایة ، إنها أخبار تبنى في نفس الوقت بشكل تتابعي و اختالفي أثناء القراءة كما تبنى بشــكل استعادي 

 . بصریة،سمعیة ، تمفصلیة، صرفیة: كما یفترض به أن یكون تعلیله للسمة االسمیة مبني على الطرق التالیة 

أداة التعریـف ، التضـعیف التعبـیري ، األسـماء المثمنــة ثقافیـا ، : و إذا اكتنف الغموض بعض األسماء فوجب علیه أن یستعین ببعض الطرق التي تعینه على فهم األسماء مثـل عزل اللواحـق و السوابق  
 ).٣٤("النبالة ، الوضاعة ، الدناءة (كل هذه العناصر تشتغل كإشارات تحیل على هذا المضمون األخالقي أو ذاك على هذا المضمون الجمالي ، الطبائعي اإلیدیولوجي ، المقولب " تفاهة الحالة العائلیة 

 .ویحیل هذا الكالم على القیمة الجمالیة والفنیة السم الشخصیة الذي نتصور أنه مستمد من واقع النص وطبیعته و جغرافیته كما نتصور أنه جزء ال یتجزأ من واقع األدیب و رؤیته للعمل األدبي
كما عدت مجاالت تطبیقها أیضا متنوعة فهناك ..بعد هذا العرض الموجز لمجموعة من اآلراء ، یجدر بنا القول بأنها كانت متنوعة ، فهي تنتمي إلى أنواع أدبیة مختلفة ، حكایة شعبیة ، روایة ، مسرح 

 ..النحو و اللسانیات و السیمیائیات السردیة 

بأن أصحابها اتفقوا على عد الشخصــیة إشـكالیة لسانیة ، فاهتمـامهم بكیفیـة بناء الشخصیة یؤكـد علـى أمـر واحـد و هـو أن الشخصـیة تفعـل أكـثر مما هـي تتكلـم ، فللشخصـیة صـفات و   كما یمكن القول
ویكـون بـذلك هامون و بشهادة الكثـیر من النقــاد یكـون قـد .وظائف ، أدوار اسم ، عالقات ، وضع ما ، تصرفات ، طبائع، سلوكات ، فكل هذه السمات تشتغل بناء على ما تقوم به الشخصیة من أفعال 

 . السردیة بتقدیمه دراسة متمیزة و خصبة ، عدت بمثابة إضافة حقیقیة لهذا المجال المعرفي  أسهم في توسیع حقل السیمیائیات
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 :الهوامش 

 .١٠٦نظریات السرد الحدیثة ، ترجمة حیاة جاسم محمد ، الھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة ، المجلس األعلى للثقافة ،ص : واالس مارتن  -١
 .٥١، ص  ٢٠٠٠  ٣بنیة النص السردي من منظور النقد العربي ، المركز القافي العربي للطباعة والنشر و التوزیع ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط: حمید لحمداني -٢
 .١٠٠،ص  ٢٠٠١دار القصبة ، الجزائر ، دط ، ) دراسة تحلیلیة إبستیمولوجیة ( مبادئ اللسانیات البنیویة : الطیب دبھ -٣
  ٧٧، ص ١٩٨٦، ١ط     إبراھیم الخطیب ،الناشرون المتحدون ، الدار البیضاء ،المغرب   مورفولوجیة الحكایة الشعبیة الخرافیة الروسیة ، ترجمة: فالدیمیر بروب -٤
 . ٣١، ص٢٠٠٣ /١٤٢٣  ١دار مجدالوي ،عمان ، األردن ، ط) روایة الشراع و العاصفة لحنا مینة نموذجا (سیمیولوجیة الشخصیات السردیة : سعید بنكراد -٥
 .١٧٢مورفولوجیة الحكایة الشعبیة الخرافیة الروسیة ،ترجمة إبراھیم الخطیب ، ص : فالدیمیر بروب -٦
 .١١٨نظریات السرد الحدیثة ، ترجمة حیاة جاسم محمد ، ص: واالس مارتن -٧
 .١٢٢نظریات السرد الحدیثة ، ترجمة حیاة جاسم محمد ، ص: واالس مارتن -٨

9- Tzvetan Todorov: les catégories du récit littéraire, ,communication 8 ,1966  ,édition du  seuil , 1981 ,p139.                      
                                                                            

  .BOURNEUF.P161ـ   .٢١٩بنیة الشكل الروائي ، ص:بحراوي   نقال عن حسن -١٠
11-Algirdas julien Griemas et Joseph courtes : sémiotique dictionnaire raisonne de la     théorie du language ,hachette livre ,paris ,France ,1993 ,p03
.                                                                                                                  
  

                                                                                                                  Ibid,p3/4   -12   
                                                                                                                  Ibid ,p6/7. -13  

                      ٩٢،ص ) روایة الشراع والعاصفة لحنا مینة نموذجا ( سیمیولوجیة الشخصیات السردیة ، : سعید بنكراد    - ١٤
بة ، :جمال كدیك -١٥ باجي مختار ، عنا عة  ھا جام یة وآداب غة العرب ھد الل ،  ١٩٩٥ماي  ١٥/١٧السیمیائیات السردیة بین النمط السردي والنوع األدبي ، أعمال ملتقى السیمیائیة و النص األدبي ، مع
    .٢٨٤ص

Barth w.kayser, w.booth ph.hamon : poétique du récit édition du seuil ,paris1977 p117 -16  
                                                                                                                                                                                                  ibid , p 119  -17 

Ibid ,p126   -18 
                                                                                                               ibid , p 133  -19 

                                                                                                               ibid , p 136  -20   
                                                                                                              ibid,138/13  -21 

    ibid,139/140  -22 
                                                                                                              ibid , p 140.  -23 
                                                                                                            Ibid  ,p136.  -24   

Ibid,p141/142  -25              
                                                                                                                ibid , p 165.  -26 
                                                                                                                  ibid, p142.  -27 
                                                                                                                  ibid,p127.   -2 

                                                                                                           ibid ,p143/144.  -29 
ibid. ,p142.  -30  

                                                                                                                ibid , p144    -31 
                                                                                                                 ibid ,p144.   -32 

ibid ,p147.   -33 
                                                                                                                    ibid , p 149   -34 
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 "راس المحنـة"في روایـة سیمیائیة الشخصیة النسویة 
 لعـز الدین جـالوجي

هیمة عبد الحمید الدكتور                                       
 ورقلـة قاصدي مرباحجامعة                                               

  
 :عرض المدونة: تمهید

ــتي اســتطاعت أن تعــالج موضـــوع المحنــة " راس المحنــة"تعــد روایــة  لألدیــب عـــز الــدین جالوجــي مــن األعمــال الروائیــة الرائــدة ال
تخییـل ینطلـق "الوطنیة بلغـة شــاعریة وأدوات فنیة وجمالیة خاصــة، مبتعــدة عـن النقل الفوتغرافـي السـطحي لألحـداث، فالروایـة في حقیقتهــا 

ا أو رؤیة، فالناس والزمان والمكان في الروایة لیسوا نسخة عمــا فـي الواقـع الموضـوعي، ثمـة درجــة مـا  ً من منظور من رؤیة، ویحمل منظور
.)١("من االنزیاح في الروایة بحكم طبیعتها كمتخیل، كفن، كآلیة

 

ا وجعلتهم یكتبون عنها بكثیــر  -بعد صدورها مباشرة–التي هزت " راس المحنة"وهذا ما نجده في روایة  ا عنیفً ً الكثیر من القراء هز
من االنبهار ألنها أدخلتهم في عالم غریب وغیر مألوف، فقـد قفــزت هـذه الروایـة عـن الكثــیر مــن القـوانین والضـوابط الــتي كانــت متبعـة مــن 

رأس المحنــة رؤیـة ذكیـة لمحنــة الجزائـر جیئت : "یقـول األسـتاذ حسـین فیاللـي. قبل فـي كتابـة الروایة وأحلـت محلهــا قوانین وضـوابط جدیدة
بأسلوب فني یمزج بین تكثیف القصة القصیرة، وتحلیل الروایة وتصویر وتشخیص المسرح، وبساطة قصة األطفال، ولیس هـذا غریبـا عنـد 

 ".كاتب جرب األجناس األدبیة األربعة، رأس المحنة إضافة نوعیة إلى الروایة العربیة، وتحول جاد لمسار الروائي عز الدین جالوجي

ولعل أهم ما تتمیز به هذه الروایة هو نزوعها نحو التجریب وتحطیم الشكل التقلیـدي للروایـة ثــم تناولهـا العمیـق لموضـوع المأساة 
 .الوطنیة

والحــدیث عــن المأســاة الوطنیــة وتجلیاتهــا فــي النــص اإلبــداعي الجزائــري یعــني الحــدیث عــن المشــهد الروائــي الجزائــري فــي صــلته 
ا هو یا ترى كیف صورت الروایة الجزائریة هذا الــراهن ممثًال  ً ا وجوهری ً ، فـي هـذا المجـال "بالمحنـة الوطنیـة"بالراهن، وهنا نطرح سؤاًال مبدئی

روایة المتن بلغة توماشیفسـكي أو الروایــة التأریخیـة الـتي یكـون نســبها إلـى الفـن "یمكن أن نمیز بین شكلین روائیین فهناك الروایة التأریخیة 
ــا، وتعــنى بتســجیل األحــداث واألحــوال كمــا هــي ً ، ثــم الروایــة الــتي تعــالج الــراهن بلغــة شــاعریة وأدوات فنیــة وجمالیــة خاصــة )٢("الروائــي واهی

ا أو "وتبتعــد عــن النقــل الفوتغرافــي الســطحي لألحــداث، وهــذا ألن الروایــة فــي حقیقتهــا  ً تخییــل ینطلــق مــن منظــور مــن رؤیــة، ویحمــل منظــور
رؤیة، فالناس والزمان والعالقات والمكان في الروایة لیسوا نسخة عما في الواقع الموضوعي، ثمـة درجـة ما مـن االنزیاح في الروایة بحكـم 

.)٣("طبیعتها كمتخیل، كفن، كآلیة
 

ارتبــاط نــص مــا بــالواقع االجتمــاعي الــذي نحیــا، وبالقضــایا المصــیریة الــتي نواجههــا ال "ومــن هنــا یصــبح مــن البــدیهي القــول بــأن 
.)٤("یرقى به إلى مستوى القیمة األدبیة، ذلك أن االرتباط وحده ال یكفي لخلق األثر األدبي الجید

 

ذا عــدنا إلــى روایــة جالوجــي الســالفة الــذكر نجــدها تكشــف لنــا عــن وعــي أدبــي وفــني عمیــق یهــدف إلــى تشــخیص معرفــة فنیــة  ٕ وا
للراهن، إنها بحق نموذج ناضج ألدب المحنة یدهش القارئ باكتمال إبداعه وتماسك وحداته وقدرته على تجدید وعي اإلنسان بــالواقع بغیــة 

فاألزمــة الــتي عاشــتها الجزائــر عنــد . الوصــول إلــى عمــق التجربــة بطریقــة فنیــة تجمــع عناصــر الواقــع وتكشــف عــن التناقضــات الكامنــة فیــه
جالوجي متعددة األبعاد متنوعة األسباب كذلك والمسؤولیة مشتركة تتحملها جمیع أطراف المجتمــع الجزائــري، فهنــاك الجماعــات اإلسالمیة 
المسلحة المتطرفة والتي زرعت الرعب والموت بین أبناء الشـعب واكتـوى بنارهـا الجمیع دون تمییز، ثـم هنــاك اإلرهـاب اإلداري وقـد جسـده 

یـدخل لمكتبـه بعــد العاشـرة یتصــفح الجرائـد التي .. ضـرب الرقم القیاسـي فـي احـترام وقـت عملــه "جالوجي في صورة مدیر المستشفى الذي 
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یحتضــن الســكرتیرة القنبلــة التــي .. یرتشــف قهــوة .. یطلــع علــى المراســالت .. یوقــع الوثــائق ... تشــترى علــى حســاب المستشــفى 
.. یرقصون بال إیقاع .. یتفق معها على موعد السهرة ویخرج من الباب یلتف حوله العمال المخلصون كالكالب المدربة .. اختارها بنفسه 

أمـــا .. عنـــد الحادیـــة عشـــرة یخـــرج وال یعـــود حـــتى الغـــد . مشـــروبات..خضـــر ..حبـــوب ..لحـــوم .. یمـــألون لـــه الســـیارة بخـــیرات المستشـــفى 
ویضاف إلى ذلك بارونات المال التي ال هم لها إال جمع المال ولو علـى حسـاب . )٥("المرضى المساكین فال یعطى لهم إال العدس بالماء

 .الفقراء والبؤساء من أبناء الشعب
ولعــل هــذا مــا یجعلنــا نصــف عــز الــدین جالوجــي بصــفة التمــرد والجــرأة فــي تناولــه لهــذا الموضــوع، وكــأن التمــرد قــانون ثابــت فــي 

ســرادق الحلــم "و" صــهیل الحــیرة"إبداعــه الروائــي والقصصــي، وهــذا یتجلــى بوضــوح فــي هــذه الروایــة وفــي أعمالــه الســابقة وعلــى الخصــوص 
وغیرهــا مــن األعمــال القصصــیة والدرامیــة الــتي یعلــن فیهــا الحــرب ضــد عناصــر الظلــم والزیــف الــتي شــوهت الحیــاة، وهــي كذلــك " والفجیعــة

 لصــالح احتجاج على هذا الواقع المتردي الـذي یقتـل أخیــاره ویمعــن في اذاللهـم رغم مـا قـدموه مــن تضـحیات فـي سـبیله كما الشـأن بالنسـبة
وقــد أطلــق علیــه المجاهــدون لقــب صــالح الرصاصــة لبالئــه واستبســاله فــي . الرصاصــة بطــل الروایــة، وهــو المجاهــد المعــروف وابــن الشــهید

مقاومة االحتالل ولكنه بعد االستقالل یهان ویهمش ویتحـول إلـى صـالح المغبـون ثـم صالح المجنـون ینتهي بـه األمــر إلــى الطـرد مــن بیتــه 
 .وعمله بالمشفى بسبب عدم استسالمه ومواجهته للفساد

اشكال الدابـة ابن الحركــي الـذي قتلتــه الثــورة، رجـًال واسـع النفوذ والــثراء یصـل إلــى منصــب رئیــس  دململ  وفي المقابل نجد امحمد
 .البلدیة

 :لشخصیات في الروایةا یةبن
ولعـل من أهمها االبتعاد عـن . قد توفرت على الكثـیر مــن السـمات الممـیزة" راس المحنة"على صعید البناء الفني نجد أن الروایة 

أحادیــة الصــوت حیـث یــترك المجــال لظهــور شخصــیات متعــددة وهــو لـذلك یمــزج الواقــع بالخیـال محــاوًال اإلمســاك بخیــوط كثــیرة لشخصــیات 
تراثیة منها شخصیة ذیاب الهاللي والجازیة بطال سیرة بني هالل حیث تتداخل شخصیات الروایــة مــع شخصــیات السـیرة الهاللیـة وتتماهـى 

أن الكاتــب یكــرر الماضـي بطریقـة االجـترار والتكرار، ولكن الحقیقـة هـي أنـه "وقـد یبـدو للبعــض . معها بشكل یصعب معه الفصل والتمیــیز
ا منه اللحظــة التاریخیــة السـابقة لینتقـد بهـا اللحظـة الراهنــة ً . )٦("یحمل الماضي دالالت جدیدة، إنه یهرب من الحاضر إلى الماضي مستعیر

 :وهذا التركیز على الشخصیة التراثیة بمحموالتها الداللیة المعروفة یهدف إلى إبراز عنصر الصراع بین رؤیتین لنوعین من الشخصیات
وهــو الشخصــیات الوطنیــة المخلصـة الـتي تنتمـي إلـى عامــة النــاس، وهـي علــى الـرغم مــن فقرهـا الشــدید ال تستســلم : النـوع األول*

وتســـعى للتغیـــیر والتمـــرد علـــى الواقـــع مثـــل شخصـــیة صـــالح الرصاصـــة الـــذي كـــان مجاهـــدا إبـــان الثـــورة التحریریـــة، وهـــو ابـــن شـــهید، وبعـــد 
ــا فــي إحــدى المستشــفیات، إال أنــه ســرعان مـا یطــرد مـن عملـه ومسـكنه بعــد مؤامــرة مــدبرة مـن المـدیر، ألنــه لــم  االســتقالل نجــده یعمـل حارسً
یســكت عمــا كــان یــراه مــن فســاد وتبدیــد ألمــوال الشــعب مــن قبــل المســؤولین، فســعى لكشــف أالعیبهــم فــانتهى بــه المصــیر إلــى حــارة الحفــرة 

لقـــد ســـماه المجاهـــدون قـــدیما صـــالح الرصاصـــة لبطولتـــه وشـــجعاته، والیـــوم هـــو صـــالح المغبـــون، صـــالح . وخســـر كـــل شـــيء حـــتى اســـمه
   ...المجنون 

وهــي شخصــیات تمتلــك الســلطة والمــال وال تســعى إال لخدمــة مصــالحها، ولمزیــد مــن الهیمنــة علــى مــا بیــد الفقــراء : النــوع الثــاني*
ا للمعانـاة والبــؤس، ومثــال ذلـك شخصــیة امحمـد املمـد وشخصــیة مدیـر " حارة الحفرة"والمساكین ممثلین في سكان  ً التي جعلها جالوجي رمز

المشفى، فامحمد املمد في الروایة رمز للتسلط واالستغالل اسمه واضح الداللة فهو ال یصلح لشيء إال أنه أصبح یملك كـل شـيء، وعلى 
قتلته الثورة إال أنه بعد االســتقالل یتحـول إلـى رجـل ثري ویسـتطیع بأالعیبـه أن یصــل إلـى ) حركي(الرغم من ماضیه األسود حیث أنه ابن 

یذاء أهـل حـارة الحفـرة وربما االنتقـام منهــم لمــا حـدث لوالـده، فیسـعى  ٕ منصب رئیس بلدیة، ونجده یستغل سلطته تلك للسیطرة على النـاس وا
للزواج من الجازیة ابنة المجاهد صالح الرصاصة الذي قتل والده سالم العلواني أباه الحركي أثناء الثورة لكـي ینتقـم منــه ویمعن فـي إذاللـه، 
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ابنــة حــارة الحفــرة ویغتصــبها، ثــم هــو یســعى فــي األخــیر إلــى طــرد ســكان حــارة الحفــرة لهدمهــا ) عبلــة الحلــوة(ثــم هــو یحتــال علــى 
أما مدیر المشفى فهو رمز لإلدارة المتعفنة، ال یصرح الكاتب باسمه ألنه نموذج لبعــض المســؤولین الفاسـدین .... واالستیالء على أرضها 

 .الذین ال هم لهم إال خدمة مصالحهم ولو على حساب المرضى الذین ال حول لهم وال قوة
ـا  وبالنظر إلى تطلعات هذین النوعین من الشخصیات تتشكل داخل النـص مالمح لكــل شخصـیة، وتتحـول عناصــر فاعلـة انطالقً
ا لصــعوبة اإلحاطــة بكــل الشخصــیات والحــدیث عــن إســهامها فــي صــنع الداللــة سنقتصـر علـى  ً مــن ارتباطهــا بإحــدى هــاتین الــرؤیتین، ونظــر

، لشخصــیة النســویة فــي هــذه الروایــة ، وقــد یتســاءل البعــض عــن ســبب اختیــاري لســیمیائیة الشخصــیة النســویةالشخصــیات النســویة لنتبیــن 
.. األرض مؤنثــة، والشــمس مؤنثــة، والســماء مؤنثــة : فــأجیبهم وهــل یحتــاج ظهــور المــرأة فــي القــص إلــى تبریــر أو شــرح؟ لقــد قــال القــدماء

ا.. باختصار الحیاة مؤنثة  ا وواضحً ً  .فهل نستغرب أن یكون العنصر النسائي في القص مهم
 :الشخصیة من وجهة نظر سیمیائیة

ـــل التطـــرق لمفهـــوم الشخصـــیة الســـیمیائیة نتعـــرض لمفهومهـــا التقلیـــدي والـــذي یـــرتبط مـــن الناحیـــة التاریخیـــة بنظریـــة المحاكـــاة  قب
اآلرسطیة التي تجعل النص األدبي عملیة محاكاة للواقع االنساني، ومن ثم فإن الشخصیات الروائیة امتداد للشخصـیات الواقعیـة، وهـذا ما 

وهـذا مــا ترفضـه الدراسـات السـیمیائیة الحدیثــة التــي  )٧("مبدأ التكـافؤ الـداللي المطلق بیـن العــالم النصـي والواقــع الخـارجي: "یمكن تسمیته بـ

 :منها: تطرح عدة تصورات جدیدة
 .من خالل كتابه مورفولوجیة الحكایة الشعبیة) فالدیمیر بروب(تصور -
 .من خالل السیمیائیات السردیة) غریماس(تصور -
،وهــي "مــن أجــل قــانون ســیمیولوجي للشخصــیة"،وتعــد آراؤه مــن أهــم اآلراء التنظیریــة الحدیثــة، وقــد عرضــها فــي كتابــه)فیلیــب هــامون(آراء -

نمـا هـو )٨(عنده بیاض داللي تسهم في بنائه الذات المستقبلة للنص ٕ ، هذا النص الذي ال ینحصر وجـوده فــي معنــاه أو داللتـه السـطحیة، وا

یحیا ویتجدد، ومع كل قارئ یتشكل النص خلقا جدیدا متمیزا بدالالت جدیدة، وهذا ما یجعل من الشخصیة عالمة دالـة قابلـة للتحلیل، وقـد 
 :بین ثالثة فئات من الشخصیات) فیلیب هامون(میز 

 .وتشمل الشخصیات التاریخیة والشخصیات األسطوریة، والمجازیة واالجتماعیة: فئة الشخصیات المرجعیة-١
 .وتكون ناطقة باسم المؤلف مثل الرواة وما شابههم: فئة الشخصیات اإلشاریة-٢
 )االستذكاریة(فئة الشخصیات التكراریة -٣

       .وما یهمنا في هذه الدراسة هو الفئة األولى كما سنرى الحقا

 :الشخصیات النسویة الةدل
ا فـي تعبیرهـا عـن الواقـع من صـورة الرجـل "نقول في البدایة بـأن  كـذلك نجـد ... صـورة المـرأة أكــثر رهافة وحساسـیة وأشــد وضـوحً

ا یبلــغ حــد الثبــات  ً المــرأة قــادرة علــى أن تســتقطب بحساســیتها المتأنیــة واتزانهــا العــاطفي مثــل مجتمعهــا وتقالیــده بجمیــع عناصــرها اســتقطاب
على سبیل المثال، فمن السهولة بمكــان أن نســتجمع فــي الـذهن صـفاتها ... والتكرار، فإذا قلنا طالبة الجامعة، أو المرأة العاملة أو الفالحة 

نما كنموذج یتسم بسمات عامة -ال كفرد– ٕ  .)٩("وا

بینمــا یراهــا العقـاد  )١٠("أكــثر تمثیــًال للنوعیــة فــي حیــن أن الرجــل أكـثر تمثیــًال للفردیـة"ولعــل هــذا مــا جعــل المــازني یــرى أن المــرأة 

ال یوجد ثمة حركة بین الرجال إال وراءها "، وعند نجیب محفوظ )١١("مظهر القـوة التي بیدها كل شيء في الوجود وكل شيء في اإلنسان"

 .)١٢("امرأة، المرأة تلعب في حیاتنا الدور الذي تلعبه قوة الجاذبیة بین األجرام والنجوم

وعلى هـذا فقـد كــان الروائیـون واعیــن بارتبـاط حركــة المـرأة بــالمجتمع مــن ناحیة، ومـن ناحیــة أخـرى بداللـة المـرأة كرمــز ثـري مــوح 
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 ".راس المحنة" في سیمیائیة الشخصیات النسویةهذه إذن أهم األسباب التي دفعتني إلى تناول . )١٣("للتعبیر عن الوطن
تنوعت الشخصیات النسویة في روایة راس المحنة تنوعا كبیرا كما تمیزت بدالالتها الرمزیة وأبعادها التاریخیـة التراثیــة، ولعـل هـذا          

التنوع والثراء یعود للبنیة الزمكانیة للروایة، والتي وقعت أحداثها في فضــاءات متباینــة وأزمنة غیر محـدودة حیـث تمتـد مـن الثــورة التحریریــة 
فـي تقســیمه ألنــواع الشخصـیات ) فیلیـب هـامون ( إلى فترة التسعینات أو ما اصطلح على تسمیته بالعشریة السوداء، وباالعتماد على آراء 

ـــوع األول وهـــو  ـــا نجـــد حضـــورا واضـــحا للن ـــة ( فإنن ـــة(كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لشخصـــیة ) الشخصـــیات المرجعی ـــة(، و)الجازی ، وهمـــا )عبل
   .شخصیتان تاریخیتان استعارهما السارد من السیر الشعبیة القدیمة، ودفعهما نحو فضاء قصته الجدیدة الستثمار أبعادهما الداللیة

وقد اهتم الكاتـب ... الجازیة، عرجونة بنت عمر، عبلة الحلوة، نانة، ووهیبة : في هذه الروایة نلتقي مع عدد من الشخصیات النسویة منها
ــا  ً ــا هام ً بــراز مالمحهــا، ولعــل هــذا یتطــابق مــع التوجهــات النقدیــة الحدیثـــة الــتي أصــبحت تعــد الشخصــیة مكون ٕ بعــرض هــذه الشخصــیات وا
عطائهــا الحـد األقصــى مـن البروز وفرض وجودهـا  ٕ ا للتالحم السردي فأصبحت كل عناصر السرد تعمل على إضاءة الشخصیة وا ً وضروری

نجــد أن الشخصــیة فــي الحكــي هــي تركیــب جدیــد یقــوم بــه القــارئ أكــثر ممــا هــي ) فیلیــب هــامون(فــي جمیــع األوضــاع، وبــالرجوع إلــى آراء 
ا مــع هــذا التصور تصــل الشخصــیة إلـى إعطائهــا صبغة داللیـة قابلـة للتحلیـل والوصـف أي أنهـا بمثابـة )١٤(تركیب یقوم به النص ً ، وتماشی

 .سیمیائیة دالة (signe)عالمة 
وبـالنظر إلـى الشخصـیات الســالفة الـذكر نجـد أنـه یغلــب علیهــا الطـابع الرمزي، فالكاتــب ال یكتفــي فــي روایتـه بوصـف الشخصـیات النسـویة 

ا لشيء آخر كأن یرمز بها إلى الــوطن أو الثــورة أو للمعانـاة ً ا فحسب بل یتخذها رمز ً ا حسی ، فـالروائي قـد یعمــد إلــى تجسـید بعــض )١٥(وصفً

ا وبمثابة قالب تصب فیه المعاني ً  .)١٦("القضایا المعنویة في صور حسیة تأخذ شكل امرأة، وعندها یصیر هذا الرمز مجسم

ا للتمــرد وعـدم : شخصـیة الجازیـة-١ ً وهــي ذات حمــوالت تراثیـة، فهــي تحیلنــا إلــى شخصــیة الجازیــة فـي الســیرة الهاللیــة جعلهــا جالوجـي رمــز
أي أن الـــتراث یعطـــي للروائـــي شخوصـــه مجهـــزة المالمـــح "فالكاتـــب هنـــا یســـتدعي فـــي نصـــه الشخصـــیة التراثیـــة بلحمهـــا ودمهـــا . الخضـــوع

كمــا یبــدو فــي شخصــیة الجازیــة التــي . )١٧("والســمات واألبعــاد ومــا علیــه إال أن یحركهــا بطریقتــه الخاصــة الــتي تتفــق مــع متخیلــه الســردي

ــا داخــل الثقافــة العربیــة، وهــي فــي الروایــة تكــون خلفیــة العمــل الفــني تــربط الماضــي بالحاضــر وتــدعو إلــى مزیــد مــن  ً ــا خاص ً تحمــل مخزون
ــا، مـن السـطحیة ) "طه وادي(المواجهة والتصدي للواقع وهذا یرفع الروایة كما یقول  ً من مجال الوجدان وحده إلى مجال الفكــر والوجـدان مع

 .)١٨("إلى العمق

 وحدك یا الجازیـة

 أیتها الوشم الرابض على فوهة المدفع

 أیتها الدمعة الحیرى على شفیر الوطن

 یا ربیع الشهداء

 یا جراحاتهم العبقة بأوسمة الفداء

 وحدك یا الجازیة

 وحدك تذرعین األزقه المتربة الضیقة
 تدكین.. وحدك تصهلین في مسمع اللیل البهیم 

 .)١٩(تغتالین همومه.. تمزقین سدوله .. عروشه 
نقــاذ ســكانها مـن الــدیناغول الــذي یهــدد بقاءهــا، وقــد صـورها الكاتــب امــرأة تبحــث عـن الحــب الــذي هــو  ٕ فهــي أمــل الجمیــع فـي إنقــاذ الحــارة وا

وقــد اعتمـد الكاتــب فــي تصــویر هــذه الشخصــیة علــى . تجســید ألزمتهــا فــي البحــث عــن الحریــة الذاتیــة وتحقیــق الوجــود الفــردي فــي المجتمــع
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 :طریقتین
كانـت هیفـاء : "حیث أسقط علیها الكثیر من الصفات الجمیلة إلى حد جعلها إحدى لوحـات الطبیعــة الجمیلة: الوصف المادي-١

 ً ا ونماء ً  ..ممتلئة خصب
 ..سمراء بلون األرض المعطاء                            
 في عینیها حسن متمرد وكبریاء كئیبة                           
علـى الجبیــن تــدلت ذؤابـة شـعر حالكـة فـرت .. شفتاها ترتجفان كورقتي شجرة نعنع یانعة، یداعبها نسیم الصـبا                            
ماذا أقول؟ لو بقیت العمر كله أفتش في تضاریس الرأس والوجه أسجد للحسن فیهما ما وفیتها حق العبودیة .. من سجن الخمار وحصاره 

 )٢٠("واإلخالص
بتیـار (هناك وسیلة ثانیة استعان بها المؤلـف فـي تقدیمـه لشخصــیة الجازیة وهـو النجــوى الذاتیــة أو مــا یعـرف :  النجوى الذاتیة-٢

وهــي وســیلة عمــد إلیهــا للغــوص فــي داخــل نفســیة الجازیـة للتقــاط ذبــذباتها ورصــد مــا یعتلــج داخلهــا مــن عواطــف ومشــاعر رافضــة ) الشــعور
 :للواقع البائس الذي یضغط بصدره على أنفاس البائسین، وبذلك تتحول الجازیة إلى رمز للكبریاء والتحدي

 قد تجف البحار          
 قد ترتخي الجبال          
 قد تجبن الریح         
ا كبریاء           .)٢١(لكن الجازیة یجب أن تبقى أبدً

رمــز للجزائـر الــتي رغـم المصـائب والخطــوب تبقــى . فشخصــیة الجازیـة فــي الحقیقــة هــي رمــز لهــذا الـوطن المعـنى بــالجراح واآلالم
ا للمخلـص المنقـذ كمــا فــي السـیرة الهاللیــة حیـث أن ذیاب هجـر قبیلتـه بنــي . مكابرة تتحـدى العواصـف فــي شـموخ ً ویغـدو خطیبهــا ذیــاب رمـز

هالل وأقسم إن لحقه أحدهم أن یقتله، لقد كره تنافر قومه من أجل التفاهات، ووقع القوم فـي هـول شـدید وكـان ال بد من االتصــال بـذیاب، 
 .ومن یجرؤ على حمل الرسالة، وفكرت الجازیة في حیلة حین لجأ إلیها الجمیع صارخین

 یا ویح ذیاب
 البالد بعده خراب

ا إلى إرسال رسالة في عنق سلوقي، سلوقي وفي رباه ذیاب ودربه على كل األفعال ً  .واهتدت أخیر
ا عنه، وحیــن لقیـه أدرك ذیــاب أنهـا فعلــة الجازیـة، فأسـرع إلنقـاذ قومــه  .. علقت الجازیة الرسالة في عنق السلوقي وأطلقته فاندفع یعدو باحًث

 .وكانت العرافة قد أنبأتهم أن ال منقذ لهم إال ذیاب من شر عدو قاهر
 في وجهـه شامــه                یقتله فارس یلبس المه

 )٢٢(لقلت ذیاب فوق نعامة                 واهللا لـوال المالمـة
فشخصیتا الجازیة وذیاب في الروایة یحضــران بالداللـة ذاتها فــي الـتراث والحـب الفـردي الذي ربطهما یقودهمــا إلــى الحـب الكبیر 

ولعـل القـارئ یلحـظ مـا بیــن الجازیــة والجزائـر من تقــارب . وذیاب في حبه للجازیة إنما یعبر عن حبـه للـوطن. أي حب الوطن حب الجزائر
حتى على مستوى اللفظ، باشتراك اللفظین في عدة حروف، وهذا یدعم الوظیفة الرمزیة لهذه الشخصـیة إنهـا كـل شــيء بالنسـبة ألهـل حـارة 

 .الحفرة، إنها الوطن إنها الشرف والكبریاء العربي األصیل الذي ال یخضع وال یستسل
 : والجازیة لیست هي الرمز الوحید في الروایة بل هناك شخصیات نسویة أخرى لها أبعاد رمزیة كذلك، وخیر مثال عن ذلك

عبلة في اللغة من العبل، وهو الضحم من كل شيء، واألنثى عبلة وامرأة عبلة أي تامة الخلـق والجمـع عبــالت،  :شخصیة عبلة الحلوة-٢
أما اسم عبلة فهو اسم تاریخي معروف یحیلنا على سیرة عنترة بن شداد، وعبلة هي المرأة التي أحبها عنـترة ولقي معانـاة كبـیرة بسـبب هـذا 
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ا لها لوحة فنیة ناطقة بالجمال والسحر الحب،  ً  :وهي شخصیة ال یقرأها أحد إال ویعشقها، رسم الكاتب مالمحها بدقة متناهیة مقدم
 بضة كانت كأنما هي منحوتة من المرمر         

ا ً  یتهدل شعرها الخروبي في كبریاء وغنج على كتفیها مفتوًال ملتوی
 وجهها استدار وامتأل كقمر یتربع على عرش الغسق

 تختال في مشیتها
 .تضرب قدمیها على األرض المتربة في زهو شدید

ولجمالهــا الخــارق هــذا أغــرم بهــا كــل شــباب حــارة الحفــرة وغــدت فارسـة أحالمهــم، یرتــوون مــن فیــض جمالهــا ویســتحمون فــي بحــر 
وقـد . حسنها األخاذ، كلما مرت بالشارع یقف الجمیع متسمرین فــي أمــاكنهم وكــأنهم یمارسـون طقــوس العبـادة إللهـة الجمـال والحسـن والفتنــه

ا للــوطن المعبود الذي یحـرك الشــعب علــى التمـرد، ولهذا نفهـم لمـاذا بـالغ الكاتــب فـي وصــفها، إنهــا تمثـل قمـة  ً جعلها الكاتب في روایته رمـز
اإلحساس الرومانسي المثـالي بــالوطن المعبـود والتغني بجمالـه وسحر طبیعتـه، عبلة الحلـوة هـي بمثابـة غنـاء الجوقـة الیونانیـة الذي یسـبق 

 .)٢٣("حركة الناس على المسرح
ا أجج في  عواطـف الثــورة والتمــرد علـى قــوى الظلـم " حـارة الحفـرة"وقد جعل الكاتب تعرضها لالغتصاب من قبل امحمد املمد حدًث

فشخصیة عبلة إذن تهدف إلى إظهار الممارسـات الوحشــیة المحمــد املمـد، والظلـم الكبـیر الـذي یعــاني منـه أهـل حـارة الحفـرة، . واالستغالل
إنها رمز للشرف العربي، رمز للوطن المعتدى . كما أنها تتحول إلى عامل من عوامل الثورة وتغییر الواقع وبهذا فهي رمز متعدد الدالالت

وفــي الوقــت نفســه رمــز للتحــدي والمواجهــة، ورغــم غیابهــا الطویــل فإنهــا تعــود لتشــارك أهــل الحــارة فــي . علیــه، رمــز للضــیاع العــام للــوطن
 .االنتقام من امحمد املمد فتشترك مع الجازیة وذیاب ومنیر في النیل من الطاغیة

ا .. یعـدو منـیر، یسـبقه ذیـاب .. تلتصـق الشـقراء بــه .. على مرمى حجـر تقفین مهـرةً جامحـة " ً .. تحـدق فیــك عیــون البنــادق شـزر
.. قبـل أن یصــل إلى األرض .. یتهــاوى نحـوك جثــة هامدة .. تغریسـنه فیـه .. تدفعینـه نحـو القلـب .. تشـحذین الخنجـر .. تشحذین القلب 
هـذه الــدالالت الــتي تضــمرها هـذه الشخصــیة تجعلهـا تتطـور لتصـبح رمــزا  .)٢٤("تلمحین الشقراء تغرس خنجرهـا فـي كبـده.. ترفعین بصرك 

 .للجزائر الجمیلة، الجزائر المغتصبة، الجزائر المتحررة 
ــا نقــول فــي هــذه الروایــة یــبرز الواقــع الجزائــري بدرجــة تعكـس رؤیـة األدیــب الخاصــة للمأســاة، ألن الكاتـب ال یكتفـي عنــد حــد  ً ختام
براز الموقف بشكل ینـم عــن إدراك عمیق ألبعـاد المأسـاة  ٕ العرض والتصویر، بل یتجاوز هذا اإلطار إلى التغییر الذي یعني إعطاء الرأي وا

 شخصـیة معینة أو فئـة حیـاةمن الروایـة الشمولیة التي تسـعى مـن خـالل عرض " راس المحنة"ومن هنا تقترب . الوطنیة المتعددة الجوانب
 . إلى اإلمساك بفترة تاریخیة خاصة الشخصیاتمن

ا لمسـتقبل مشـرق، وتضـایقا مـن نسـویةشخصـیة الالوعلى هذا فقد عــبرت الروایـة مـن خــالل  ا واستشـرافً ً  عـن الواقع تفـاؤًال وتشـاؤم
الواقع المزري البائس الذي ضـاعت فیـه حقــوق النـاس البســطاء الطیبیــن ووأدت فیه أحالمهـم البسـیطة، وفـي مقدمـة هـؤالء المرأة الــتي وفـق 

    .الكاتب في إبراز معاناتها بشكل رمزي عمیق
  

 :هوامش الدراسة
 . ١٣نبیل سلیمان، الروایة العربیة رسوم وقراءات، ص) ١(
 .المرجع نفسھ) ٢(
 .١٠المرجع نفسھ، ص) ٣(
 .٤٥عمار زعموش، مجلة التبیین، ص) ٤(
 .٣٢الروایة، ص) ٥(
 .٨٧عبد الحمید ھیمھ، عالمات في اإلبداع الجزائري، ص) ٦(
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 .٧٦، ص١٩٩٩فیفري  ٨عبد الرحمن بوعلي، شخصیات النص السردي، مجلة عالمات في النقد، ع) ٧(
 .١٩٦، ص ١٩٩٥ینظر شریبط أحمد شریبط، سیمیائیة الشخصیة الروائیة، أعمال ملتقى السیمیائیة والنص األدبي، جامعة عنابة ) ٨(
 .٥٣طھ وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، ص) ٩(
 .حصاد الھشیم، إبراھیم المازني) ١٠(
 .١٢٩، ص١٠٨العقاد، سارة، سلسلة اقرأ، ع) ١١(
 .٣١٠نجیب محفوظ، السراب، مكتبة مصر، ص) ١٢(
 .٥٤طھ وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، ص) ١٣(
 .٨٧ینظر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص) ١٤(
 .صالح مفقودة، صورة المرأة في الروایة الجزائریة) ١٥(
 .١٣حسین الحایل، الخیال أداة لإلبداع، ص) ١٦(
 .١١٤سعید شوقي محمد سلیمان، توظیف التراث في روایات نجیب محفوظ، ص) ١٧(
 .٩٥طھ وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، ص) ١٨(
 .١٢الروایة، ص) ١٩(
 .٥٠الروایة، ص) ٢٠(
 .١٩٥الروایة، ص) ٢١(
 .١١١، ١١٠الروایة، ص) ٢٢(
 .١٠١طھ وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، ص) ٢٣(
 .٢٢٥الروایة، ص) ٢٤(
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 "سورة یوسف"بنیة الخطاب السردي في 
 دراسة سیمیائیة

دفة بلقاسم: الدكتور  

 قسم األدب العربي
 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
 جامعة محمد خیضر بسكرة
 

  
  

 :مدخل
). sémiologie"(1" من بیـن النصـوص الــتي اهتــم بها البــاحثون فـي مجـال الســیمیائیات  (Texte Narratif)یعد النص السردي 

وجعــل الظــاهرة األدبیــة ، إلــى ضــبط منهجــه"  textologie "مــن حیــث هــو فــرع مــن علــم النــص "  narratologie " ویحــاول علــم الســرد 
 ).٢(وذلك بإبعادها عن التأویل غیر المعلل، تتسم بالعلمیة

ــم الســرد  ــم الســردیة ،  " Miek Bal، میــك بــال" هــو مفهــوم   -فیمــا أرى –ولعــل أبــرز تحدیــد لعل " حیــث اعتــبر علــم الســرد عل
narrativité  " إلـى أن النــص القصصــي " میـك بال" وذهـب ) . ٣(أو هو العلم الذي یقبــل صـیاغة النصــوص السـردیة في بنیتهـا السـردیة

 : یمكن أن یلحظ من خالله ثالثة أنواع 

 النص السردي           -١

 .الحكایة           -٢
 القصة           -٣

وینتهـي إلـى أن السـردیة ، شـفرات النــص  هي األسلوب أو الطریقة التي بها تفــك" میك بال " والسردیة بعدها نصا بحسب مفهوم 
 ) .Histoire "(4"والقصة "  Récit""والحكایة  " texte narratif" محددة بعالقات تربط بین النص السردي 

"بــالملفوظ الســردي "   la fonction"وقــد أدى االهتمــام بهــذه الموضــوعات والســیمیائیات بخاصــة إلــى اســتبدال فكــرة الوظیفــة 
l’énoncé   " فتنشـــئ ، وتتصـــل أحیانـــا أخـــرى بالجـــدول التعـــاقبي، واالعـــتراف بوجـــود وحـــدات ســـردیة تتصـــل أحیانـــا بالجـــدول اإلدراجـــي

 ) .٥(العالقات التي تربط بین الملفوظات السردیة في عالقاتها المختلفة

lesأي شــبكة مــن العالقــات الداللیــة "، وكــان مــن مبــادئ الســیمیائیات بحســب الوجهــة الدیاكرونیــة أن جنحــت إلــى تحلیــل القصــة

rapports sémantiques   "تمظهر النص القصصي   الموسعیة وهي التي تشكل. 
la structure "ویقوم المنهج الذي یقترحه التحلیل السیمیائي للخطاب السردي على اعتماد نمــاذج لغویـة تحكم البنیة السطحیة 

de surface  " والبنیة العمیقة" la structure profonde  " للمسار السردي. 
 .تستفز المتلقي : أي، إن النماذج سأتناولها بالدراسة تعد خطابات مشعة

فــي القــرآن الكــریم معتمــدا علــى مــا تقدمــه علــوم اللســان كعلــم الســیمیائیات والســردیات وعلــم األصــوات " قصــة یوســف " وســأتناول 
  . "André Martinet" ألندري مارتیني  "  La Phonétique" التمفصلي 

اصـطلح ، والنظریة التمفصلیة تنظر إلى أي خطاب مهما كان جنسه أو نوعـه علــى أنــه نـص یقبـل التشـكل فـي تمفصــلین كبــیرین
la deuxième "واصـــطلح علـــى الثـــاني بالتمفصـــل الثـــاني "   première articulation "علـــى األول منهـــا بالتمفصـــل األول 

articulation "(6. ( 
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وهــي وحـدات صوتیة تقبــل  " les monômes significatives" یـدرك بالتحدیـد اللســاني فـي التشـكل األول الوحـدات المداللـة 
la double articulation "وائتالفهـا ینتــج التمفصـل الثاني ، التجـزأ إلـى أقـل منهــا، ویـدرك فـي التشـكل الثـاني الوحـدات الصــوتیة الممیزة

. " 

نعتمــد علــى هــذه األفكــار كلهــا، حیــث نســعى إلــى اســتثمار المفیــد منهــا فــي تحلیــل هــذا النــص الســردي بــالتركیز علــى تمفصــالته 
العالمــات أو اإلشــارات الدالــة التــي : أي، ائــي، وذلــك بــالوقوف علــى الوحــدات الســیمیائیةحالنصــیة، وأوجههــا الســیمیائیة ذات الطــابع اإلي

 .استثمرت في بناء النظام السردي، وكانت مشحونة بشحنات داللیة 
وعــن طریقهـا ، وفــي هــذا الســیاق نشــیر إلــى أن اإلجـراءات الســردیة للخطــاب الســردي تنســجم مــع المنطــق السـردي وروائــع اإلبــداع

یصل الدارس إلى رصد مالمح الخطاب السردي، غیر أن السرد في الخطاب القرآنـي یختلف عــن السـرد فـي الخطـاب األدبــي ؛ فمصــدریة 
وتهــدف إلــى الكشــف عــن عقیــدة التوحیــد للمتلقــي، بینمــا مصــدریة الســرد فــي  –جلــت قدرتــه  –الســرد فــي الخطــاب القرآنــي تحیــل إلــى اهللا 

بـل ، فـالقرآن لیـس بكتــاب قصـص ).٧(الخطاب السردي األدبي فتنبثق من الذات اإلنسانیة وأحاسیسها ومشاعرها من خــالل صــور اإلبــداع 
ن وردت فیه بعض قصص األمم السابقة، فإنما في سیاق الدعوة إلى اإلیمان والتوحیـد  ٕ ومـن هنـا ینبغــي أن یكــون . كتاب دعوة وتشریع، وا

النظر إلى القصة القرآنیة مختلفا عن القصة األدبیة، إذ القصة القرآنیة لیست للتذوق األدبي أو للمتعة، بــل هـي فریدة فـي طابعها وغایتهـا 
یتحرك بالمسـرود ضــمن وعي مسـبق، ال شـأن فیـه لمنطـق المفاجـأة، ومـا یســرده یشـیر  -وهو السارد –إذ اهللا سبحانه وتعالى . )٨(وتكوینها

 .ویوحي إلى وقائع تجسد بسردیتها الموضوع والفكرة المنسجمة مع روح العقیدة اإلسالمیة 
، إذ هـي )٩("الجــاحظ"فــي الخطــاب القرآنـي علــى أنهــا هیئــة أو نصـبة بتعبــیر  "signe" ویمكــن أن ینظــر إلــى اإلشــارة أو العالمــة 

 . -اهللا سبحانه وتعالى  –بل هي عالمات دالة على قدرة السارد ، ومشیرة من غیر حركة جسدیة، هیئة ناطقة من دون لغة
بتقسـیمه " ســورة یوســف "  فـي هـذا النــص الســردي " symboles "والرمــوز  " signes" ولهذا من الممكــن التعامــل مـع اإلشـارات 

، نجسـدها فــي الوحـدات "   unités sémiotiques"  إلى عدة تمفصالت، وتعد هذه بمثابة حقول داللیة، ولكل تمفصــل وحـدات سـیمیائیة 
 :اآلتیة

 .الوحدات السیمیائیة الدالة على بشائر النبوة: التمفصل األول               -١
 .الوحدات السیمیائیة الدالة على الكید وتدبیر المؤامرة : التمفصل الثاني               -٢
 .الوحدات السیمیائیة الدالة على العلم وتأویل الرؤى : التمفصل الثالث               -٣
 .الوحدات السیمیائیة الدالة على التحقیق في المؤامرة والبراءة : التمفصل الرابع               -٤
 . الوحدات السیمیائیة الدالة على إنعام الملك على یوسف بخزائن مصر : التمفصل الخامس                -٥

خوته : التمفصل السادس                -٦ ٕ  .الوحدات السیمیائیة الدالة على انفراج األزمة واللقاء المثیر بین یوسف وأبویه وا
هــو تفاعــل منطقــي لســیر  –علیــه الســالم  –" یوســف " یتضــح مــن خــالل هــذه الوحــدات الســیمیائیة أن النظــام الســردي فــي قصــة 
الذي یجسد الحضور الغیــبي، فیعلـم مرســله  -سبحانه -األحداث، حیث تتحرك شخصیات القصة على مسرح األحداث بإرادة فاعل هو اهللا

العلم و الحكمة، ویقحمه في المجتمع، فیندمج ویقوم برسالته في ظروف صعبة، حتى إذا استنفذ القدرة على الفعـل تداركتــه إرادة اهللا تعالــى 
 .بنصرته

ومادامت القصة تحیل إلـى وقـائع لها حضـورها التــاریخي، نحـاول فـي دراسـتها أن نفیــد مــن النظریة السـیمیائیة التواصـلیة لرومـان 
الرسالة أو الخطـاب : ، إذ هي طرح لساني یقوم على عناصر ستة أساسیة للتواصل الكالمي، وأهمها"Roman Jackobson"جاكوبسون 

la fonction"واألهـم الوظیفـة المرجعیــة ، "contact " وصـلة "code"وسـنن " contexte"الـذي یشـترط فیــه أن یكــون مسـتندا إلى سـیاق 

référentielle"(10( . والشـيء، أو الغــرض الــذي ترجــع إلیه، وهـي " الخطـاب"فهي أساس كل تواصل، وهي تحـدد العالقات بیـن الرســالة
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 .)١١(أكثر الوظائف اللسانیة أهمیة في عملیة التواصل، في حین ال تقوم الوظائف األخرى إال على دور ثانوي

 :للقصة" la fonction référentielle"الوظیفة المرجعیة 
أو الرعــاة، وهــم قــوم غــزاة اســتولوا علــى مصــر  " Hyksos"تــذكر بعــض المراجــع أن أحــداث القصــة ترجــع إلــى عهــد الهكســوس 

ویبدو أنهم بدو قدموا من سوریا، وكان غزوهم لمصر مشجعا للوافدین، ومنها . م، ویطلق علیهم اسم الملوك الرعاة .ق ١٧٠٠حوالى سنة 
وفــادة إبــراهیم علیــه الســالم، وفــي هــذا الســیاق فســر نشــاط القوافــل التجاریــة الــتي كانــت منهــا القافلــة الــتي حملــت یوســف علیــه الســالم بعــد 

ومــا یؤكــد هـذا أن ". الهكسـوس" وقـد أشـارت دائـرة المعــارف اإلســالمیة إلــى أن یوسـف وفـد إلــى مصــر فـي عهــد . انتشــاله مـن غیابــة الجــب
، وهـو لقــب عـرف بــه كـل ملـك مصـري، إضـافة إلى هـذا أن "ملـك"فـي عهد یوسـف، بـل ذكـر كلمــة " فرعـون"القرآن الكریم لم یستخدم كلمة 

الخامسـة عشــرة، و السادسـة عشـرة، ثم قضـي علیهــم بقیـام الدولـة الحدیثـة : حكموا مصر في أسرتین، همــا" الهكسوس" المؤرخین یرون أن 
 )١٢(. التي خلصت مصر من قبضتهم، و التي منها األسرة الثامنة عشرة التي یرى جل الدارسین أن موسى علیه السالم ظهر في عهدها

بلوغه مرتبة التمكین فـي مصــر والسـیطرة علــى خزائنهـا، ألن "  الهكسوس"ولعل من األدلة التاریخیة على أن یوسف كان في عهد 
ذلك ال یصل إلیه أجنبي في عهد الفراعنة أهل مصر، أما الهكسوس األجانب فلیـس بغریـب أن یختــاروا مشـرقیا مـن بینهم لهـذا المنصـب، 

یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون :" وبخاصة عندما یكون صاحب رسالة ودعوة إلى العقیدة وتوحید اهللا، من دون االعتراف بتعدد اآللهة
ُ إال هللا أمـر أال  ها مــن سـلطان إنِ الحكــم سمیتموها أنتـم وآبـاؤكم مـا أنـزل اهللا ب ً ٌ أم اهللا الواحد القهار، ماتعبدون من دونه إال أسماء خیر

ولـو أعلن یوسـف رســالته هـذه فــي عهـد الفراعنـة لعــذب  . ٤٠-٣٨یوسـف ".  تعبدوا إال إیاه وذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس ال یعلمون
لدینا مكیـن أمیـن:"وقتل، ولما نصب أمینا على خزائن األرض  َ نك الیـوم ـه لنفسـي فلمـا كلمـه قــال إ لِصْ تخْ قـال . قـال الملك ایتوني بـه اسْ

 .٥٦-٥٤یوسف ". وكذلك مكنا لیوسفَ في األرض یتبوأ منها حیث یشاء. ألرضِ إني حفیٌظ علیماجعلني على خزائنِ ا
، وتقــع فـي إقلیـم الشــرقیة، أقــرب أقالیــم "الهكســوس"أمــا المكــان الـذي حــدثت فیــه وقــائع القصـة، فالظـاهر أنهــا تنطلـق مـن عاصــمة 

، وهو مكان حیوي مهم للتبادل التجـاري، إذ هـو الــذي سهل للقافلــة الـتي عـثرت "صا الحجر" مصر إلى صحراء سیناء، ومكانها اآلن بلدة 
("الهكسـوس"، وهـو العزیــز الـذي كان علــى خـزائن مصـر فـي عهــد أحــد ملـوك "فوطیفـار"  على یوسف من بیعـه إلــى وزیــر الملــك المسـمى 

١٣(. 

، وكـــذا )١٤(ولعـــل اعتمـــاد النظریــة التواصـــلیة الســیمیائیة و الوظیفـــة المرجعیـــة و االنتباهیـــة و اإلفهامیـــة الـــتي حـــددها جاكوبســـون
المعجمیــة مـن شــأنه أن یــبرز الكـوامن المتواریــة خلــف العالمــات، إذ القصــة صــدرت مــن قبـل ســارد علیــم خبــیر، یتحــرك بالشخصــیات علـى 

 .مسرح الحیاة ضمن نهج مسطر منذ األزل، ال شأن فیه لمنطق المصادفة في البناء السردي
 : اآللیات الدینامیة للقصة

علـى نظـرة عمیقـة، تعتمــد التسلسـل المنطقــي لألحـداث عــبر الـزمن،  -علیـه الســالم -یتركز بناء الحبكة السردیة فــي سـورة یوسـف
وعلى طبیعة منطق الروابط بین شخصیات القصة، إذ تتعاقب األحداث على مسرح الحیاة، وتتطور المواقـف وتنمــو شـیئا فشـیئا حـتى یبلــغ 
به الســارد درجـة عالیة مـن الصـراع و التوتــر، ثــم یعــود بها فـي حركـة إیــاب إلى األخـذ بموقــف سـابق لبنائــه، و السـیر بــه قـدما فـي معـترك 

 .األحداث السردیة من النص، أو الشروع في بلورة موقف سردي آخر، له عالقة محكمة بالموقف العام للوقائع واألحداث المسرودة
، فهــو المبشــر بــالنبوة فــي منامــه، و "یوســف علیــه الســالم"والقصــة فــي عمومهــا تتأســس علــى شخصــیة محوریــة، وهــي شخصــیة 

الذي دبرت لـه مؤامـرة وألقي في الجــب، وأنقـذ، وبیـع إلـى وزیر الملـك، وراودتــه امـرأة العزیـز عـن نفسـه، و ألصـقت بـه التهمـة فســجن، وهـو 
، ثــم "بنیــامین"الــذي فســر رؤیــا صــاحبیه فــي الســجن، ورؤیــا الملــك، وتولــى اإلشــراف علــى وزارة المــال، وكیــدَ إلخوتــه بحجــز أخیــه الصــغیر 

خوته وتحقق الرؤیا ٕ  .كشفه السر لهم، وتعرف اإلخوة علیه، وتلقي یعقوب خبر سالمة یوسف، ولقائه بأبویه، وا
یعقوب علیه السالم، إخوة یوسف الكبار، أخ : فكان بحق الشخصیة المحوریة في البنیة السردیة للقصة، أما الشخصیات األخرى
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، الملـــك، فقـــد قامـــت "صـــاحبا الســـجن"یوســـف الصـــغیر، أفـــراد القافلـــة، العزیـــز، امـــرأة العزیـــز، النســـوة فـــي المدینة،الشـــاهد، الفتیـــان
مــن تنــامي األحــداث وتأزمهــا حــتى أصــبحت القصـــة مترابطــة، "  یوســف" بوظــائف ثانویــة، وأســهمت بــدورها فـــي دعـــم الشخصــیة المحوریــة

متماسـكة، فكانت البدایــة خطیئــة ومعصــیة، و النهایــة اعـتراف بالخطیئـة، وتوبــة و مغفــرة، ومــا بیـن البدایـة و النهایــة صـراع شـدید بــرز فــي 
وهـي ثنائیــات قامــت . الحب و الكره، و الخـیر و الشر، و الشـهوة و العفــة، و الیــأس و الفــرح، و المــرض و الشـفاء: شكل ثنائیات متضادة

 .على نظام التضاد، فأعطت للبنیة السردیة شحنات عاطفیة، وثراء لغویا وعمقا داللیا
إلـى بلوغه أشــده حـتى رجولتــه تدرجـا  -علیـه الســالم -ویتدرج مسار الحبكة السردیة مـن حیـث الترتیــب الزمــني من طفولـة یوسـف

، كمـا جـاءت األحــداث الثانویة نفسـها تتـدرج منطقیـا مــع )١٥(زمنیا طبیعیا، ال تسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة متقدمـة في الترتیــب الزمـني
نمو یوسف، فمن الحلم بالنبوة إلى تدبیر المؤامرة ضده، إلى إنقاذه وبیعه إلى وزیر الملك، إلى غوایــة امـرأة العزیـز، إلى إلصـاق التهمة بـه 

نعام الملك علیه بوزارة المال، إلى اللقاء المثیر وتحقق الرؤیا ٕ  .وسجنه، وا
وقد تتابعت األحداث في سورة یوسف وفق نظام محكم دقیق، لیس لمجـرد القصـص، بـل جـاءت متعاقبــة یتلـو بعضــها بعضـا في 

، وحـــول المحبـــة، والكــره، و الحقــد، و الشـــهوة، و العفـــة، )١٦(حلقـــات محكمـــة، تتســـم بالوحــدة العضــویة، حیــث تـــدور حـــول أبنـــاء الضـــرائر
 .)١٧(وتفسیر الرؤیا، والعقوبة والبراءة

َ كوكبــًا و  :"والقصــة مــع أن بــدایتها كانــت تتصــف بــالحوار، یقــول اهللا تعــالى إذ قــال یوســفُ ألبیــه یــا أبــت إنــي رأیــت أحــدَ عشــر
یدوا لــك كیـدًا إن الشـیطانَ لإلنسـان عدوٌّ مبیـنٌ  ـك فیك ْ رؤیـاك علـى إخوِت َ رأیتُهم لي ساجدین، قــال یـا بــني ال تقصـص َ و القمر ."الشمس

-اهللا تعــالى-فالسـارد. ، غیر أنها تمیل إلى السردیة االستعراضیة، وتزاوج بینها وبین الحوار في نسج البنى السردیة وتشكیلها ٤،٥یوسف 
ـصِ بمــا أوحینـا إلیــك" : یستهل القصــة بعنصــر التشــویق یكَ أحسـنَ الَقصَ ، ویصور مبادئــه السـردیة وقــد أمسـك  ٣یوسـف  "نحـن نقصُّ عل

ه آیاتٌ للسائلین:" مباشرة بحبل القصة وبمركزها خوه أحــبُّ إلـى أبینــا منــا ونحــن عصـبٌة إنَّ . لقد كان لیوسفَ و إخوِت إذ قــالوا لیوسـفُ وأ
أنبأ عنه القرآن على نحـو " ، إذ السارد یروي الحدث، ویخبر عن مضمون؛ فالحوار في سیاق الخطاب ٧،٨یوسف ."أبانا لفي ظاللٍ مبینٍ 

 .)١٨(من الموضوعیة التامة التي تتوافق مع معطیات التاریخ و الكتب السماویة

 . ، فهي عالمات دالة بذاتها، فیها عبر ومواعظ للمتلقي "آیات للسائلین" _ كما عبر القرآن_ففي قصة یوسف 
 :تمفصالت بنیة القصة وحقولها الداللیة

في سورة یوسف إشارات ورموز دالة بسیاقاتها و أحوالها المختلفة على خصــائص النـص القرآنـي الخالـد، ومعــبرة عن عظیــم قــدرة 
. الخــالق الســارد للقصـة المتكاملـة الــتي اشـتملت علـى كل عناصـر القصــة الفنیــة، مـن بدایــة ونهایة وشخصـیات ومكـان وزمان وعقـدة وحـل

فالقصة فیها بیان لحیـاة یوسـف ومحنتـه مــع إخوتــه، ومحنتـه مــع امــرأة العزیــز، ودخولــه السـجن، ودعوتــه إلـى اهللا، ثم خروجـه مــن السـجن، 
وتفســیره لرؤیـا الملـك، واســتالمه وزارة المــال، ثـم مجـيء إخوتـه إلــى مصــر بسـبب القحــط، ثــم التعـرف علــى إخوتــه، ثـم اللقـاء المثـیر وتحقـق 

 .الرؤیا
إن هذه األحداث بما تتضمنه من عالمات سیمیائیة تتمحور في تمفصالت وحقــول داللیـة، لكـل تمفصـل وحداتـه السـیمیائیة التـي 
هـــي بمثابـــة نـــواة أو مركـــز ینطلـــق منهـــا نســـیج الســـرد، وقـــد قســـم البحـــث حســـب التمفصـــالت و الحقـــول الداللیـــة الـــتي تبینـــت لنـــا فـــي ســـتة 

 :تمفصالت أو حقول داللیة، هي كاآلتي
 : الوحدات السیمیائیة الدالة على بشائر النبوة -١

تعد العالمة السیمیائیة وحدة رئیسة في إنمـاء الحـدث السـردي، وفــي ربــط المتلقـي بغایـات الخطاب، حیث تتســم القصة بالحیویـة و 
أحــد عشــر، كوكبــا، الشــمس، القمــر، ســاجدین، الشــیطان، : الدینامیــة و اإلیمــاء، وأكــثر حقــل الوحــدات الســیمیائیة الدالــة فــي هــذا التمفصــل

 .اإلنسان

Page 4 of 16بنیة الخطاب السردي في

01/12/2010http://www.adablabo.net/daffa.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/daffa.htm
http://www.pdffactory.com


َ " : ، فیقـول"اهللا سبحانه وتعالى"یقص السارد  َ رأیتُهـم    إذ قال یوسفُ ألبیه یا أبـت إنـي رأیـتُ أحـدَ عشـر َ و القمــر كوكبـًا و الشـمس
 ٤.یوسف ". لي ساجدین

": أحــد عشـر"أحد عشر، وكوكبا، والشمس، و القمر، وساجدین، كلها وحــدات ســیمیائیة متعلقـة بالبنیــة السـردیة للقصــة ؛ فــ : فاأللفاظ
والدتــه توفیــت ومــا " إن : إشـارة إلــى أمــه أو خالتـه، ألن بعـض البـاحثین یقولــون": الشـمس "إشـارة إلـى إخـوة یوسـف، وهـم أحــد عشـر أخـا،و 

فعل یشیر إلـى تواضـعهم ": السجود"إشارة إلى أبیه یعقوب بن إسحاق علیهما السالم، و ": القمر"و). ١٩"(دخلت علیه حال ما كان بمصر
لى ما سیكون علیه حاله في المستقبل، إذ سیؤتى العلم و الحكمة و النبوة و الملك، ولذلك نهــاه أبــوه یعقـوب مــن أن  ٕ ودخولهم تحت أمره، وا

ــك فیكیــدوا لــك كیــدًا إن :" یقــص رؤیــاه علــى إخوتــه، ألن الشــیطان قــد یغــریهم فیكیــدوا لــه كیــدا ْ رؤیــاك علــى إخوِت قــال یــا بــني ال تقصــص
نمـا قــال یعقوب ذلــك، ألنه قـد تبیــن لیوسـف مـن إخوته قبـل ذلـك حسـدا، فقد كـان شـدید الحــب ٥یوسف  "الشیطانَ لإلنسان عدو مبینٌ  ٕ ، وا

لیوسف وأخیه، فحسده إخوته لهذا السبب، وظهر ذلك لیعقوب باألمارات الكثیرة، فلما ذكر یوسف علیه السالم هذه الرؤیا وكان تأویلهـا أن 
 ).٢٠(ال تخبرهم برؤیاك، فإنهم یعرفون تأویلها فیكیدون لك كیدا: إخوته یخضعون له، فقال 

ویبدو من النص أن االتهام موجه إلى الشیطان ولیس إلى اإلخوة، وهي أداة سیمیائیة، فالشیطان هـو عــدو اإلنســان، وهـو صـانع 
إخــوة یوســف، وهــم أبنــاء نــبي، فمــا كــان لهــم أن یقومــوا بعمــل إجرامــي، إال أن یغــریهم الشــیطان بمكــره : العالمــة، ألن اإلنســان و المــراد بــه

 .بواسطة النفس األمارة بالسوء
وتعد هذه العالمات السیمیائیة عناصـر لسـانیة، قــد أدركـت داللتهــا مـن خـالل السـیاق وعالقاتهـا مع الكلمــات و التراكیـب األخـرى 

 .في النص
 :الوحدات السیمیائیة الدالة على الكید وتدبیر المؤامرة-٢

تتـــابع األحـــداث وتتطـــور، وتتجـــدد المواقـــف، فتتوتـــر العالقـــات بیـــن الشخصـــیات، ویتعمـــق الحـــوار، وتصـــطدم المصـــالح و القیـــم 
واألفكـــار، فتتعـــدد األدوات الســـیمیائیة، و الوســـائل اإلخباریـــة المشـــحونة بالداللــة، فیـــثرى حقــل الوحـــدات الدالـــة علــى الكیــد و الحقــد وتدبیـــر 

، الذئب، القمیص، الدلو، الدم، بضاعة، ثمن بخس، مكرهن: المؤامرة ضد یوسف، ومنها  .فیكیدوا، اقتلوا، اطرحوه، الجب، السیارةْ
ذا أمعنــا النظــر فــي هــذه العالمــات المداللــة مــن خــالل البــنى الســردیة نــدرك أن الســارد یحــرك شخصــیات القصــة، ویــدفعهم إلــى  ٕ وا

بـدل قتلـه أو " الجب"فاختاروا إلقاء یوسف في  -كما یظهر من السیاق-" رأوبین"القیام بوظائف سردیة، فقد عمل اإلخوة برأي أخیهم األكبر
اقتلوا یوسفَ أو اطرحوه أرضًا یخلُ لكم . إذ قالوا لیوسف وأخوه أحبُّ إلى أبینا منا ونحن عصبٌة إنَّ أبانا لفي ظالل مبین:" طرحه أرضا

لوا یوسـف وألقـوه فـي غیابـات الجــب یلتقطـه بعـضُ السـیارة إن كنتـم . وجهُ أبیكم وتكونوا من بعده قومــًا صــالحین قـال قائــلٌ منهـم ال تقت
لوه فـي غیابـاتِ الجــبِّ :" فقد أجمعوا أمرهم على ذلك، یقول السارد اهللا سبحانه . ١٠-٨یوسف ". فاعلین َ ـوا أنْ یجع ُ وا بـهِ وأجمع ُ " فلما ذهب
خالئهــا مــن ": أرضــًا " وكلمــة  . ١٥یوســف  ٕ جــاءت نكــرة تشــیر إلــى أرض مجهولــة بعیــدة عــن العمــران، أو قاصــیة، وهــو معــنى تنكیرهــا وا

 . أبعدوه : اطرحوه أرضا، أي: ، ولذلك قالوا)٢١(الناس

وهــي البئر الـتي حفــرت وتركــت مـن دون بنــاء، هـي نواة السرد القصصـي، ومركـز  -التي وردت في موضـعین –" الجب" وكلمة 
النســیج الســردي الســیمیائي ؛ فحضــورها فــي بنــاء القصــة ومحورهــا اإلدراجــي یؤهلهــا ألن تكــون مــن الوحــدات الســیمیائیة المهمــة، فداللتهــا 

 .فكان أمنا وسالما علیه -بقدرة اهللا تعالي–یوسف " الجب" تتصل باالرتواء و الحیاة، فقد احتضن
، فتســهم فــي إثــراء الحقــل "الجــب " اقتلــوا، اطرحــوه، ألقــوه، یلتقطــه، بــالنواة الســیمیائیة: وتتصــل العالمــات الســیمیائیة األخــرى، نحــو

 .الداللي
من إسناد األفعال إلى  -كذلك–فهي تشیر إلى المكیدة المدبرة من قبل اإلخوة، وهم جماعة، وذلك ما یظهر ": عصبة " أما لفظة
 .قالوا، اقتلوا، اطرحوه، تكونوا، ال تقتلوا، ألقوه، كنتم، فاعلین: ضمیر الجمع في
ـني أنْ تـذهبوا بـه وأخافُ : " قد احتلت موقعا حیویا، وتكررت في ثالثة مواضع -هي األخرى  -": الذئب"وكلمة  قال إني لیحزُن
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ْ عنه غافلون ه الذئبُ وأنتم قالوا یا أبانـا " ، و ١٤، ١٣یوسف " . قالوا لئنْ أكله الذئبُ ونحن عصبٌة إنا إذا لخاسرون. أن یأكَل
ـنا یوسفَ عند متاعنــا فأكله الــذئبُ   .١٧یوسف "  إنا ذهبنا نستبقُ وتركْ

وكلهــا صــفات قبیحــة تشــیر إلــى ... ترمــز إلــى المكــر و الخــداع و الخیانــة و الخبــث و الكیــد و االفــتراس" الــذئب" وهــذه العالمــة
 ".الذئب" الدالالت التي تشتمل علیها كلمة 

وتتطور األحداث وتنمو حتى یبلغ الخطاب الســردي حالــة تتعقــد فیهــا المواقف، وتتــداخل فیهـا مالبسـات الحبكــة السـردیة، فتصـیر 
وجــاءوا علــى : "  -اهللا تبــارك وتعــالى–فــي قــول الســارد " قمیــص" إشــارة تحیــل إلــى إشــارة، ورمــزا یومــئ إلــى رمــز، فیفاجــأ المتلقــي بكلمــة 

ٌ جمیلٌ  ا ، فصبر ً كم أمر لتْ لكم أنفسُ ه بدمٍ كذبٍ ، قال بل سوَّ  .١٨یوسف " قمیصِ
). ٢٢(بـدم ذي كـذب أو مكـذوب:  أي" كــذب"ضـمیر عائـد علـى یوسـف فـي اآلیــة، وعلیــه دم، ووصـف الــدم بــ " قمیصــه"وفي كلمة 

حین جاءوا علیه بدم كذب، وحین قد قمیصه من دبر، وحین ألقي علـى وجـه : والدم إشارة إلى الجریمة المقترفة، وفي القمیص ثالث آیات
 .أبیه فارتد بصیرا
من حیث هي وحدة ســیمیائیة نــواة فـي العمـل الســردي وردت مرتبطـة بالـدم، والكـذب و الفعـل الشـنیع فــي البنیـة " قمیص " و العالمة 

 .السطحیة، ودالة على القتل و اإلجرام في البینة العمیقة
ــرِع اإلخــوة فــي حبــك الجریمــة أن جــاءوا علـى قمیــص یوســف بــدم كـذب لطخــوه بــه فـي غــیر إتقـان، فكــان ظــاهر الكـذب  وداللــُة تَسَ

ً یبكــونَ قــالوا یأبانــا إنــا ذهبنــا نســتبقُ وتركنــا یوســفَ عنــد متاعنــا فأكلــه :"  فیقــول الســارد. حــتى لیوصــف بأنــه كــذب وجــاءوا أبــاهم عشــاء
 .١٧یوسف  "الذئبُ 

نا صادقین :"ویحسبون أنها مكشوفة، ویكاد المریب أن ینطق بالحق، فقالوا  .١٧یوسف  "وماأنتَ بمؤمن لنا ولو كْ
یبكون، سیارة، دلوه، غـالم، أسـروه : وتتفاعل العالقات السیمیائیة األخرى المدرجة في حقل الوحدات الدالة على كید اإلخوة، نحو

بضــاعة، ثمــن، فتنصــهر جمیعهــا فــي األحــداث الســردیة، وتعمــل علــى تــأجیج عاطفــة المتلقــي واســتجابته، وفــي تشــویقه إلــى متابعــة أحــداث 
 .القصة، ألن األمر یتعلق بكید اإلخوة، وذلك ظلم له وقع أكثر في النفس البشریة

وتتابع األحداث، وتتواصل النكبات فما إن تنتهي نكبة حـتى تحـل أخـرى علـى یوسـف، إذ بعد كیـد اإلخــوة یــأتي كیــد امــرأة العزیـز 
 .، والنسوة في المدینة"زلیخا"

، وكـان الـذي )٢٣(فقـد بــاع أصـحاب القافلـة یوســف فـي مصــر بــدراهم قلیلــة للتخلـص منــه خشـیة أن یـدركهم أهلـه فینتزعونـه منهــم
أكرمــي : " بـه خـیرا، فقـال لهـا" زلیخـا"وزیـر الملـك، الـذي كـان علــى خــزائن مصـر فأرسـله إلـى بیتــه وأوصــى امرأتــه " فوطیفـار"اشـتراه العزیز 

ُ ولداً  ه  .٢١یوسف "  مثواهُ عسى أنٌ ینفعنا أو نتخَذ
وكانت هذه المــرأة ترعـاه وتحنو علیــه و تحبـه، ولمــا بلــغ أشـده أحسـت فـي نفسـها میـال إلیه، فقد رأت بعیـن األنــثى جمال یوسـف، 

 .فخفق قلبها، ولما كان هو فتاها ورهین إشارتها هان علیها ما ینتابها من الشوق و الهیام، وقد كانت غادة في مقتبل العمر
وقد تـرددت وقتـا فـي إظهـار شـعورها نحـو یوسـف إلى أن اسـتحوذ الضعف الطبیعـي علــى مشـاعرها، فـانتهزت فرصــة وجـوده فـي 

قــت األبـواب، یقول السـارد وراودتـهُ الــتي هـو فـي بیتهـا عـن نفسـه :" اهللا تعــالى" بیتها یوما، وأخذت تغریه بمفاتنها و محاسنها، بعــد أن غلَّ
تَ لك ْ ی ، وقالتْ هَ قت األبوابَ َ :" فأعرض یوسف ونفر منها نفرة الغضوب رافضا الخیانة و الرذیلــة. ٢٣یوسف  "وغّل قـال معـاذ اهللاِ إنـهُ ربــي

 ٢٣یوسف  "أحسنَ مثوايَ إنه ال یفلِحُ الظالمون

غــیر أن غریــزة الســوء الــتي حركــت مشــاعر المـرأة لـم تتركــه و حالــه، فقــد أثـرت فیــه وجعلتــه بیــن فتنـة عنیفـة تــدفع وفضـیلة تصــد، 
َ :" حتى كاد یستجیب لها، لوال أن رأى برهان ربــه َ و الفحشــاء ، كـذلكَ لنصــرفَ عنـه السـوء ت به، وهمَّ بها لوال أن رأى برهانَ ربــهِ ّ ولقد هم

صین خَل ُ  ٢٤یوسف  "إنه من عبادنا الم

فقــد رأى یوســف آیــات ربــه، ونــور اهللا الحــق فاستضــاء بــه، فلــم یطــاوع میــل النفــس، و امتنــع عــن المعصــیة، وانطلــق یجــري نحــو 
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تح البـاب أدركا سـیدها  لـدى الباب، ومـن هنا " زوجهـا"الباب یرید الخروج فلحقت به المرأة وأمسكت بقمیصه حتى مزقته، وحین فُ
 .توترت العالقات بین الشخصیات في البیت، وتحول من حیث هو عالمة محوریة في السرد إلى هم وغم، بعد أن كان سكینة وحنانا

نسیج القصة التي بلـغ فیهــا توتــر العالقـات بیـن " قمیص"بأسلوب شیق إنطالقا من العالمة السیمیائیة "  اهللا تعالى"  وینسج السارد 
ها لدى البابِ :" الشخصیات قمته رٍ وألفیا سیدَ ُ ب هُ من دُ   .٢٥یوسف " واستبقا البابَ وقدّتْ قمیصَ

مــن حیــث إنهــا كونــت حضــورا واضــحا فــي هــذه الســورة، فقــد وردت ثــالث مــرات، حیــث " قمیــص"  ومــن هنــا تبــدو قیمــة العالمــة الســیمیائیة 
 جاءت نواة محوریة في حقل الوحدات السیمیائیة الدالة على كید اإلخوة، فقد 

دعـاءاتهم، الكاذبة ٕ مٍ كـذبٍ :" اهتدى یعقوب علیه السالم إلى فك شفرتها فتنبه إلــى كیـد أبنائـه، وا ـهِ بــدَ یوسـف " وجـاءوا علـى قمیصِ
١٨. 

) اهللا تعــالى(فالسـارد . حجـة لیوسـف ال علیه -أن تكون من حیث هـي وحـدة سـیمیائیة-في هذا الموقف " قمیص" وأرى أن كلمة 
ما : " یخبر أن هذه المرأة حاولت بمكرها قلب داللة الحدث، فبادرت زوجها باتهـام یوسـف بمحاولة اغتصـابها وحرضــته علـى سـجنه قالـتْ 

 ٌ سجنَ أو عذابٌ ألیم ُ ا إال أن ی ً  .٢٥یوسف " جزاءُ من أرادَ بأهلكَ سوء
إن كــان قمیصـه شـق مـن أمـام فقــد صــدقت فــي : ولكن یوسف دفع التهمة عن نفسه، وحضر الجدال شاهد من أهلها، فحكم قائال

ن كان قمیصه شق مـن خلـف، فهذا یعـني أنه كـان یحـاول الفـرار،  ٕ إدعائها، ألن هذا یعني أنه كان مندفعا نحوها وهي تدافع عن نفسها، وا
فقد كذبت في قولها، وهو من الصادقین، فلما رأى العزیز أن قمیص یوسف شق من دبــر فـدلت العالمـة علـى المالحقــة، وقــد بانت الحجـة 

دَ شـاهدٌ مـن أهلهـا إنْ كـان :" من حیث إن القمیص قــد مـن دبر یقـول السـارد الحكیـم" العزیز" للزوج  قـالَ هـي راودتـني عـن نفسـي، وشـِه
ـرِ  ُ ب ـهُ قــدَّ من دُ بتْ وهـو مـن الصـادقین، فلمـا رأى قمیصَ ــَذ رِ فكَ ُ ب ن كان قمیصه قدَّ من دُ ٕ قتْ وهو من الكاذبین، وا دَ لِ فصَ ُ ه قدَّ من ُقب قمیصُ

كِ إنك كنتِ من الخاطئین ْ عن هذا واستغفري لذنِب كُن عظیم، یوسفُ أعِرض كُنَّ إن كیدَ  .٢٩-٢٦یوسف  "قال إنه من كیدِ
اسـتغفري : تنـاس مــا حـدث لـك واكتمـه، وقـال المرأتـه : إلـى ســتر الفضــیحة و العفـو، فقال لیوسـف " العزیـز"یبدو من النص میل 

اهللا لذنبك وتوبي إلیه عن اإلثم الذي اقترفته، إنك من اآلثمین، غیر أن نبأ حادثة اإلغراء سرى إلى جماعة من النسوة في المدینـة وتناقلتــه 
، قــد :" عـن ذلـك قــائال" اهللا تبــارك وتعــالى"في مجتمعاتهن، وقد أخبر السارد ـهِ وقالـتْ نسـوٌة فــي المدینـةِ امــرأُة العزیـزِ تـراوِدُ فتاهــا عـن نفسِ

ا في ظاللٍ مبینٍ  ا إنا لنراهَ ً ا حب َ ه َف  .٣٠یوسف  "شَغ
ویكشــف ســیاق . وصــل إلــى امــرأة العزیــز اغتیــاب هــؤالء النســوة، وهنــا یقــع مــا ال یمكــن وقوعــه إال فــي مثــل الطبقــة األرســتقراطیة

فلمــا . "الجریئــة الــتي تعــرف كیــف تواجــه نســاء طبقتهــا بمكــر كمكــرهن وكیــد ككیــدهن " زلیخــا " الخطــاب عــن مشــهد مــن صــنع تلــك المــرأة 
تْ لهن متكأً ، سمعت بمكرهن أرسلت إلیهن تَدَ ینا وقالت ُاخــرج علیهــن، وَأعْ كّ قامــت بذلك لتریهــن  . ٣١یوسـف . "وآتتْ كلَ واحدةٍ منهنَّ سِ

هُ   .وكان بحق آیة من آیات الخالق في الحسن والجمال، جماَل
ــبرز العالمــة الســیمیائیة  وهــذه . عــن وظیفتهــا فــي الخطــاب الســردي، حیــث هــي مــن العالمــات المركزیــة" ســكین"وفــي هــذا الموقــف تُ

 إذ تحـرك عواطفـه ومشـاعره وكـل هـذه الـدالالت لهـا وقـع فـي نفـس المتلقي،. التقطیـع والـذبح والقتـل: تتصل بدالالت، منها" سكین"العالمة 
الكـره، وحـب االنتقــام، : فتومـئ إلـى دالالت، منهــا" سـكین"أمـا البنیــة الهامشـیة للعالمة . وأحاسیسه، فیضحى متقبال للخطاب والتفاعــل معــه

كمـا یبدو –صفات كامنة في نفــس امـرأة العزیــز، ولـذلك كــان أن أقامـت للنسـوة مأدبــة فـي قصرها   -كما یظهر من السیاق–والقسوة، وكلها 
وندرك من هذا أنهن كن من الطبقة الراقیـة، فهن اللواتـي یـدعین إلـى المـآدب فـي القصـور، وهـن اللواتـي یؤخـذن بهذه   -من سیاق الخطاب

األدوات الدالــة علــى مظــاهر التحضــر، ویبــدو أنهــن كــن یــأكلن، وهــن متكئــات علــى الوســائد والحشــایا علــى عــادة الشــرق فــي ذلــك الزمــان، 
والظــاهر أن اسـتعمال الســكاكین فـي الطعـام فـي ذلــك العهـد لـه . فأعدت لهن هذا المتكأ، وآتت كل واحدة منهــن سـكینا تسـتعمله في الطعـام

فلما رأینَه قلن حاشا هللاِ ما هذا : "قیمته في تصویر الترف المادي، وبینما هن منشغالت بتقطیع اللحم أو تقشیر الفاكهة، فاجأتهن بیوسف
 ٌ  .٣١یوسف " بشرًا إنْ هذا إال ملكٌ كریم

Page 7 of 16بنیة الخطاب السردي في

01/12/2010http://www.adablabo.net/daffa.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/daffa.htm
http://www.pdffactory.com


 .فیه دالالت على تسرب شيء من دیانات التوحید في ذلك الزمان" إن هذا إال ملك كریم"، و"حاشا هللا"والتعبیر بـ 
ویظهر السیاق أن المرأة انتصرت على نســاء طبقتهــا، وأنهن لقیـن مـن حسـن یوسـف اإلعجـاب والدهشــة والـذهول، فقالــت قولـة المرأة 
المنتصرة التي ال تستحي أمام النساء من بنات طبقتها، والتي ال تملك علیهن في هذا الموقف إال أن تفخر علیهن بــأن یوسـف في متنــاول 

ن خاب تقدیرها مرة فلن یخیب أخرى ٕ ي فیه: "یدها، وهو الخادم في بیتها، وا  .٣٢یوسف" قالت فذلكُنَّ الذي لمتُنَّنِ
جبــاره علــى فعــل المعصــیة،  ٕ ــنْ لــم یفعــلْ مــا آمــرهُ لیســجنَنَّ "وقــد دفعهــا رأي النســوة فــي یوســف لمــا خــرج علیهــن علــى مالحقتــه وا ولئِ

غراؤهــا الجدیــد فــي ظــل التهدیــد، ویســمع یوســف هــذا القــول فــي مجتمــع النســاء . ٣٢یوســف" ولیكونــًا مــن الصــاغرین ٕ فهــو إصــرار المــرأة وا
ویفهم من سیاق الخطاب أنهــن كـن مفتونات فاتنـات في مواجهتــه، فـإذا هـو یتضــرع . المبهورات المبدیات لمفاتنهن في مثل هذه المناسبات

، لیكــون الخطـاب موجهــا للمـرأة، "ممـا تـدعوني إلیـه: "ولـم یقـل.  ٣٣یوسـف " قال ربِّ السجنُ أحبُّ إلــيَّ ممـا یـدعونني إلیــه"إلى ربه مناجیا 
ذا هــو یســتنجد ربــه ألن یصــرف عنــه محاوالتهــن  ٕ غرائــه، ســواء بــالقول أم باللفتــات واإلیمــاءات، وا ٕ فهــن جمیعــا كــن مشــتركات فــي دعوتــه وا
إلیقاعه في حبائلهن مخافة أن یضعف في لحظة من اللحظات أمام إغرائهن الدائم، فیقع في مستنقع الرذیلـة، وذلـك مـا یخشـاه عـن نفسـه، 

ـنَّ ): "٢٤(فدعا اهللا مخلصا أن ینقذه منه هُ هن أصبُ إلیهـنَّ وأكـنْ مــن الجـاهلین فاسـتجاب لـه ربُّــه فصـرفَ عنــهُ كیدَ الَّ تصرفُ عني كیدَ ٕ وا
 .٣٤یوسف " إنه هو السمیعُ العلیم

نَّهُ حــتى حیــن": "اهللا تعــالى"وفــي قــول الســارد  ا اآلیــاتِ لیســجُن ُ داللــة علــى بــراءة یوســف مــن . ٣٥یوســف" ثــم بــدا لهــم مــن بعــد مــا رَأو
قـد  -أیضـا-ولعل المرأة كانت قد یئست مـن محاوالتها بعـد التهدیـد، ولعل األمـر . التهمة، فقد رأى العزیز والنسوة العالمات الناطقة براءته

زاد شــیوعا فــي الطبقـات االجتماعیــة األخــرى، وهنــا ال بـد أن تحفـظ ســمعة األكــابر، فهــم لیســوا بعـاجزین عـن ســجن فـتى بــريء، كــل مـا فـي 
األمــر أنــه لــم یســتجب للمعصــیة، وأن امــرأة مــن الوســط االجتمــاعي األرســتقراطي قــد فتنــت بــه واشــتهرت بحبــه، والكــت األلســن أخبارهــا فــي 

 .أوساط المدینة، ولذلك رأى العزیز أن یدخله السجن، لیمحو العار، ویوهم الناس أن یوسف معتد خائن، وزوجته بریئة
وتتنامى األحداث السردیة، وتتطور المواقف، وتتعقد العالقات بین الشخصیات، فتتوتـر وتتــأزم، فیدخل یوسـف السـجن، وینتقـل بذلـك 

 .٣٦یوسف " ودخل معه السجنَ فتیان: "إلى حیاة القسوة، ویقص السارد األحداث بدقة من حیاة اللین 
ویختصــر الســیاق مــا كــان مــن أمــر یوســف فــي الســجن، ومــا ظهــر مــن إحســانه وصــالحه، فوجــه إلیــه األنظــار، وجعلــه موضــع ثقــة 
المساجین، وفیهم الكثیرون ممن ساقهم القدر مثله للعمل في القصر والحاشیة، فغضب علیهم في نزوة من النزوات العارضة، فزج بهم في 

لــى جـواره فتیــان أنسا إلیـه، فهمـا یقصـان علیه رؤیا رأیاهـا، . السجن ٕ ویختصر سیاق الخطاب كل هذا، لیعرض مشهد یوسف في السـجن وا
إني أراني أعصر خمـرًا وقـال اآلخر إنـي أرانـي : قال أحدهما): "٢٥(ویطلبان إلیه تفسیرها، لما یتوسمانه فیه من الصالح واإلحسان والعلم

نا بتأویله إنا نراكَ من المحسنین ُ منهُ نبئْ  .٣٦یوسف " أحملُ فوق رأسي خبزًا تأكلُ الطیر
وهي عالمة سیمیائیة محوریة في عملیات السرد، إذ تومئ دالالتها إلى فقدان الحریة، والطعـن فــي الشـرف " سجن"یبرز النص كلمة 

أمــا داللتها الهامشــیة فـترتبط باألمــل والـدعوة إلـى عبـادة اهللا، ومــن . والقیام بالخطأ، وما إلى ذلك من هـذه المعــاني الـتي كــان ســببها السـجن
من حیث هي كیان سیمیائي قد شحنت بكل اإلیحـاءات واإلیمــاءات، وكانـت أمنــا علــى یوسـف، حیـث أنعـم اهللا تعالـى " السجن"هنا فعالمة 

 .علیه بنعمة العلم والتأویل
 :الوحدات السیمیائیة الدالة على العلم وتأویل الرؤى -٣

ینتقل السرد إلى وصف أحداث جدیدة، ومواقف معقدة، فقد دخل یوسف السجن، وكان فاتحة خیر له، ألنه ابتعد عن المكر والفتنـة، 
بتهمـة المؤامـرة علــى الملــك، " ملحـب"، ورئیـس الخبــازین "نبـو"وقد صـادف أن دخــل معــه الســجن فتیـان مــن خـدم الملــك، وهمــا رئیس السـقاة 

ُ خمرا، وقال اآلخــر إنـي أرانـي أحمــلُ فوق رأسـي خـبزًا "وبعد زمن رأى كل منهما رؤیا قصها على یوسف،  هما إني أراني أعصر فقال أحدُ
ُ منه نبئنا بتأویله إنا نراك من المحسـنین وطلـب هـذا الفتیــان من یوســف تأویـل الحلمیـن، وذلـك بعد أن لمسـا فیــه . ٣٦یوسـف" تأكلُ الطیر

العلــم بتفســیر األحــالم، ومــا اتصــف بـه مــن الصــالح والتقــى، فقـال لهمـا یوســف مؤكــدا نعمـة تفســیر الــرؤى، ومعترفـا بنعمــة أخــرى هــي علــم 
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َ إنـي تركـتُ ملــَة "الغیبیات بما یوحي اهللا إلیه،  كما ذلكما مما علمني ربي َ انِهِ إال نبأتُكما بتأویله قبلَ أن یْأتی َق زَ ْ ٌ تُر ما طعام قال ال یأتیكُ
 .٣٧یوسف " قومٍ ال یؤمنون باهللا وهو باآلخرِة هم كافرون

عجابهم به لما ینبئهم من تأویل األحالم، وما یعلمهم به من أنباء الغیب، فأخذ یكشـف  ٕ وقد اغتنم یوسف فرصة احترام السجناء له، وا
سحاقَ ویعقوبَ مـا : "وقد أخبر السارد الحكیم عن ذلك، فقال. لهم عن نفسه، ویدعوهم إلى عبادة اهللا وتوحیده ٕ َ وا واتبعتُ ملَة آبائي إبراهیم

َ النـاسِ ال یشــكرون ناسِ ولكـنَّ أكـثر نا وعلى ال ، ذلـك مـن فضــلِ اهللاِ علی رِكَ بــاهللاِ مـن شـيءٍ شْ يِ السـجنِ أأربـابٌ . كان لنا أن ُن َ ب یــا صـاحِ
 ُ ٌ أمِ اهللاُ الواحدُ القهار ُ إال هللاِ . متفرقون خیر وها أنتـم وآبـاؤكم مـا أنــزل بهـا من ســلطانٍ إنِ الحكـم ُ تُم ْ ی ً سـمَّ ما تعبدون من دونه إال أسـماء

َ الناسِ ال یعلمون ُ ولكنَّ أكثر َ أال تعبدوا إال إیاه ذلك الدینُ القیِّم  .٤٠-٣٨یوسف " أمر
وهنـا تنكشـف داللــة الوحـدات السـیمیائیة، وتظهـر قیمتهــا . لما أتم یوسف عظته لرفیقیه، أخذ یجیبهما عمـا سـأاله من تفسـیر رؤیتیهمـا

ُ : "كلها عالمات، فقال" الخبز"و" الرأس"و" الخمر"في البناء السردي، ذلك أن  ، وأما اآلخر ما فیسقي ربَّهُ خمرًا كُ جنِ أما أحدُ يِ السّ َ ب یا صاحِ
 ِ ه ُ من رأسِ بُ فتأكلُ الطیر َل ُصْ الخمر، الرأس، الطیر، فأحد السجینین، وهـو رئیــس : فقد فك یوسف شفرة العالمات السیمیائیة. ٤١یوسف " فی

السقاة سیفرج عنه، ویظل خادما للملك كما كان، وأما الثاني، وهو رئیس الخبازین فسیصلب، وتأكل الطیر من رأسه، ألنه سیتبین اشـتراكه 
" الطـیر"إشـارة إلـى اسـتمرار العطـاء والسـقي فـي قصـر الملـك، وكانـت العالمــة " الخمـر"وهكذا كانــت العالمـة . في المؤامرة على حیاة الملك

 .مؤشرا للهالك والفناء
وفــي ظــل هــذه األحــداث والصــراع بیــن المــوت والحیــاة والعــدل والظلــم، شــعر یوســف بمــرارة الســجن وقســاوته، مــن حیــث اتهــم وســجن 
ظلمــا، وبــدا لــه أن رئیــس الســقاة علــى وشــك الخــروج مــن الســجن والمثــول بیــن یــدي الملــك أدلــى یوســف برجائــه إلیــه أن یــذكر قصــته لــدى 

وقـال للـذي ظنَّ أنَّـهُ نـاٍج : "الملك، وما وقع له من ظلم عساه أن یعید التحقیق في أمره، لتظهر له براءته فـیرفع عنــه مـا لحـق بــه مـن ظلـم
ولكن فرح رئیس السقاة ومشاغله أنسته أن یذكر یوسف عند الملك، وكان مـن جـراء هـذا النســیان أن . ٤٢یوسف " منهما اذكرني عند ربِّك

َ ربِّــه فلبـثَ فــي الســجن بضـعَ سـنین": "اهللا تعـالى"مكث یوسف في السجن سنین، ال تقل عـن ثـالث، یقـول الســارد  " فأنسـاه الشـیطانُ ذكـر
 .٤٢یوسف 

إنـي أرى ســبعَ : "وتشاء األقدار أن رأى الملك في منامه رؤیا أثارت اضطرابه وأوجـس منهــا خیفـة، فجمــع الحكمــاء والكهنــة، وقــل لهـم
ونَ  ُ ـر ُ ب ْ َ یابساتٍ یا أیها المُأل َأْفتوني فــي رؤیـايَ إنْ كنتـم للرؤیـا تَع رٍ وأخر ضْ التٍ خُ ُ ، وسبعَ سنب یوسـف " بقراتٍ سمانٍ یأكلهنَّ سبعٌ عجافٌ

أن یوسـف یحسـن التأویـل، فطلــب أن یـؤذن لـه  -وكان سـاقیا للملــك–وعجز المأل عن تأویلها، وفي تلك األثناء تذكر السجین الناجي . ٤٣
بِّئُكـم بتأویلـهِ فأرسـلونِ : "في عرض رؤیا الملك علیـه َ بعـدَ أمـةٍ أنــا أَن نـا في سـبِع . وقال الذي نجــا منهمـا وادَّكـر یوسـفُ أیهـا الصـدیقُ أفتِ

عُ إلى الناسِ لعلهم یعلمون َ أرجِ لِّي َ ع َ یابساتٍ َل ر رٍ وُأخَ ضْ هن سبعٌ عجافٌ وسبِع سنبالتٍ خُ  .٤٥،٤٦یوسف" بقراتٍ سمانٍ یأكُل
یلحظ أن الوحدات السیمیائیة في هذا الخطاب هي الرمز سبعة للبقـرات السـمان، والسـبع العجـاف، والسـبع سـنبالت الخضر، واألخـر 

 .الیابسات
أخـذ یوســف فـي تفســیر رؤیــا الملــك، وكانــت تحمــل فــي مضـمونها حلــول أزمـات وكــوارث، فلــم یكتــف بمــا تــدل علیـه الرؤیـا مـن نوائــب 

تزرعـونَ سـبعَ : "ستحل بمصر، بل وصف الحلول الناجعة للخروج من األزمة الخانقــة الـتي سـتمر بهــا البـالد، فهـا هـو یقــول لــرئیس الســقاة
تأكلون یًال ممـا  لهِ إال قل ُ ب قدمتم لهــنَّ إال قلیـال ممـا . سنینَ دَأبًا فما حصــدتُم فـذروهُ فــي سـنْ ما  ثــم یـأتي مـن بعـد ذلـك سـبعٌ شـدادٌ یــأكلن 

نون صِ رون. تُحْ صِ ْ ع َ ُ وفیه ی ٌ فیه یغاثُ الناس  .٤٩-٤٧یوسف ". ثم یأتي من بعد ذلك عام
نقـل رئیـس الســقاة تفســیر الرؤیــا إلــى الملــك، فــابتهج بهــا وعلـم أن تأویلهــا وفــك رموزهـا ینســجم مـع رؤیـاه، ممــا یــدل علـى عبقریــة عقــل 

ِ : "مفسرها، فأمر باستدعائه لیستوضحه بعض التفاصیل توني به فذهب الرسول إلى یوسـف یبلغه رغبــة الملـك، . ٥٠یوسف " وقال الملكُ ائْ
فلم یتلهف للخروج من السجن، بل أصر على البقاء حتى ترفع عنه التهمة التي ألصقت به ظلما، وطلب من الرسول أن یرجـع إلـى الملـك 
ویطلب منه التحقیق في المؤامرة الـتي حیكــت ضـده، ویســتجوب النسـوة الالئي حضـرن مأدبة امــرأة العزیــز وقطعـن أیدهن في تلـك المأدبـة 
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 .عن أسباب سجنه، لیكن شاهدات في قضیته
 :الوحدات السیمیائیة الدالة على التحقیق في المؤامرة والبراءة-٤

لقد دخل یوسف السـجن بسـبب تهمـة تخـل بالشــرف، ولبــث فـي السـجن مـدة ســنوات، فلــو خـرج بـأمر الملـك معفـوا عنه، لظلــت التهمـة 
الصقة به، ال یستطیع دفعها، لذلك طالب بإعــادة التحقیــق فـي التهمة الــتي وجهت إلیه، وأن یخـاطر بـرفض المثــول بین یـدي الملـك حتـى 

ــعْ إلــى ربِّــك فاســألهُ مــا بــالُ ): "٢٦(ینتهــي التحقیــق إلــى براءتــه الـتي یعلمهــا العزیـز، إذ شــهد ببراءتــه مـن قبــل فلمــا جــاءه الرســولُ قــال ارجِ
نَّ علیم نَّ إنَّ ربي بكیدهِ ُ ه َ ی دِ ْ  .٥٠یوسف ". النسوِة الالتي َقطَّعنَ أی

یعد هذا الخطاب التفاتا من یوسف إلى الماضي، والعودة إلى الماضي هي سمة فنیة مهمة في الطرح السیمیائي، حیث یوصف هذا 
باالرتداد في العمل السردي، وهو العودة إلى فكرة وردت في سیاق ما، فأرجئ تقدیمها لهدف فــني، كالربط بیـن الـزمن الماضـي والحاضـر، 

 .وربط أحدهما باآلخر بطریقة فنیة ال شك أنه یعطي الخطاب دینامیكیة وحركیة وتجددا
علیـه -قد شعر بهذه اللفتة الفنیة فـي هـذا الخطـاب الســردي، حیث أعادتــه إلـى حادثــة كــان فیهـا یوسـف " المتلقي"والظاهر أن القارئ 

وال النسوة المعجبات بجمالـه، والالئــي التزمن الصـمت " العزیز"، ولم ینصفه سیده "زلیخا"متهما باالعتداء على شرف امرأة العزیز  -السالم
في الخطاب باعتبارها وحدة سیمیائیة، إذ یعتمد یوسف علیهن، فطلب سـؤال النســوة، ولـم یطلـب سـؤال " النسوة"في البدایة، وهنا تبرز كلمة 

لیهن، ولما مثلن بین یدیه ٕ قـال مـا : "امرأة العزیز، ألنه تصور أن هؤالء النسوة أدنى على قول الحق منها، وأرسل الملك إلى امرأة العزیز وا
كُنَّ إذ راودتُن یوسفَ عن نفسهِ قلن حاشَ هللاِ ما علمنا علیه من سوءٍ  ُ ب ْط  . ٥١یوسف " خَ

والواضح أن ضمیر امرأة العزیز استیقظ في هذا الوقت، وما كان منها إال أن تعترف كما یعترف كل من تحركت فیــه دواعــي الحـق، 
ـنَ الصـادقین: "عن لسانها" اهللا تعالى"یقول السارد  مِ نَّـه َل ٕ َ الحقُّ أنا راودتُهُ عن نفسـهِ وا ص حَ صْ َ أنـي . قالتِ امرأُة العزیزِ اآلن حَ لم ذلـك لیع

هُ بالغیبِ وأنَّ اهللاَ ال یهدي كیدَ الخائنین نْ ، ولكنها حـتى مـع اعترافها بالخطـأ والكید، ال تریـد أن تجعـل نفسـها بدعــا ٥٢-٥١یوسف " لم َأخُ
نما راحت تلتمس سبب الخطیئة لدى النفـس البشـریة، ولیــس فـي ضـعفها، فیعـبر القرآن الكـریم عـن نفسـیتها فـي ذلك الموقف  ٕ بین الناس، وا

ٌ : "الرهیب ٌ رحیم َ ربِّي إنَّ ربِّي غفور ٌة بالسوِء إال ما رحم َ َ َألمار ي إنَّ النفس رِّئُ نفسِ َ أن من طبـائع النفس اإلنسـانیة : أي. ٥٣یوسف " وما أُب
 .أن تأمر بالسوء

ومــن حیــث هـي وحــدة ســیمیائیة فــي البنــاء السردي نجدهـا . وهكذا نجد امــرأة العزیز تثــور علـى نفسـها األمارة بالسـوء، فتحطـم أوامرهـا
وقـد بــرأ اهللا یوسف ممـا . تتحرك على مسـاحة الخطـاب السـردي، حیـث بــرزت على سـطحه ودلـت علـى معــاني الشجاعة والحــق والصراحة

كادت له امرأة العزیز، وعلـم النـاس أنــه سـجن ظلمــا، وخروجـه من السـجن فــي هـذه الحـال فإنـه خـروج البريء المخلـص لربــه الذي اسـتحق 
 .٤٦یوسف " یوسفُ أیها الصدیق"حتى في السجن أن یوصف بلقب الصدیق 

ـهُ و: "ولما علم الملك ببراءة یوسف، وأعجب بتفسیره للرؤیا، رأى أنه ینبغي الحرص علیه واالنتفاع بـه تُوني بـه أستخلصْ قال الملكُ ائْ
َ لـدینا مكیـنٌ أمیـنٌ  ي فلما كلَّمهُ قال إنك الیوم ویفتـح اهللا علـى یوسـف فتحـا مبینــا مـن خـالل حلقـات السـرد المثـیرة، حیــث . ٥٤یوسـف" لنفسِ

 .ینقله من الرق إلى السیادة، ومن الحزن إلى الفرح؛ فیعجب به الملك، ویستخلصه لنفسه، ویولیه وزارة المال وأمر الخزائن في مصر
 :الوحدات السیمیائیة الدالة على إنعام الملك على یوسف بخزائن مصر -٥

وقف الملك على صحة براءة یوسف وعفته مما اتهم به، فازداد ثقة به خصوصا وقد آنس منه ذكاء وعلما حیــن أول رؤیـاه، والتدبیــر 
، ورأى الملــك وهــو الشــامي األصــل أنـه یوجـد بینــه وبیــن یوسـف "مصــر"الــذي اقترحــه للخـروج مـن األزمــة االقتصــادیة الـتي ستعیشــها البــالد 

كـل ذلــك كـان لـه وقـع قـوي فـي نفــس الملــك، فأحبــه وقربـه إلیـه، وأرسـل إلیـه . صلة قربى من حیث الجنس، فهما لیسا مصریین فـي األصل
رسوال یبلغه نتیجة التحقیق واعتراف امرأة العزیز ببراءته ورغبة الملك في المثول بین یدیه لإلنعام علیه، فلم یتردد یوسف من تلبیة الدعوة، 
وكلمــه بمــا جعلــه یــزداد بــه إعجابــا وتعلقــا، حینئــذ طمأنــه الملــك علــى أنــه ذو مكانــة وفــي أمــان، فلیــس بــالفتى الموســوم بالعبودیــة، إنمــا هــو 

َ لدینا مكینٌ أمینٌ "...مكین، ولیس هو المتهم بالتهدید بالسجن، إنما هو أمین   . ٥٤یوسف " فلما كلمهُ قال إنك الیوم
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وتلك المكانة وهذا األمان لدى الملك وفي حماه، فماذا قـال یوسـف؟ لقـد طلــب ما یـرى أنه قـادر علـى تحملـه مـن األعبــاء فـي األزمة 
قـالَ اجعلـني على : "القادمة، الـتي أول بها رؤیا الملـك، وكــان قویـا فـي إدراكــه لحاجـة الموقـف إلـى خبرتــه وأمانتـه، محتفظـا بكرامتـه وعزتـه

 ٌ  .٥٥یوسف " خزائنِ األرضِ إنِّي حفیٌظ علیم
نما كـان فطنـا ذكیــا فـي اختیــار  ٕ ولم یكن یوسف یطلب لشخصه وهو یرى إقبال الملك علیه، فیطلب أن یجعله على خزائن األرض، وا
الوقــت المالئـم الــذي یســتجاب لــه فیــه الطلــب، لیقـوم بالواجــب فــي أشــد أوقــات النكبــة، ولیكــون مســؤوال علــى إطعــام شــعب هــو منــه وشــعوب 

 .تجاوره طوال سبع سنوات عجاف
ویلحظ انتقال السرد في هذا الحقل من الضیق إلى الفرج، ویقف السیاق لینبه إلى أن هذا التدبیر من اهللا تعالى، وبمثلـه قـدر لیوسـف 

ویعقــب الســیاق علــى هــذا االبتــداء فــي تمكیــن . التمكیــن فــي األرض، ویشــیر إلــى أنــه مــاض فــي الطریــق، لیعلمــه اهللا مــن تأویــل األحادیــث
 .٥٦یوسف " وكذلك مكَّنا لیوسفَ في األرض یتبوُأ◌ُ منها حیثُ یشاءُ "یوسف بما یدل علیه من أن قدرة اهللا غالبة، وبأنه مالك أمره 

خــزائن، بضــاعة، الكیــل، المتــاع، جهــاز، الســقایة، وعــاء، : وتــبرز فــي هــذا التمفصــل عــدة وحــدات ســیمیائیة لتــدل علــى الملــك ومنهــا
 .العیر، العرش

فتسمو على كل الوحدات، فاألرض هیئة ناطقة، تعني أحـد كواكــب المجموعــة الشمسـیة، أو " خزائن األرض"وتبرز الوحدة السیمیائیة 
 .المعمورة التي یسكنها البشر

واألرض من حیث هــي وحـدة سـیمیائیة تومـئ بمعـاني النمـاء والعطـاء، والتنـاقص كالحیـاة والمــوت والحــب والكـره، والخطیئـة والمغفـرة، 
 .والتمكین وعدم التمكین، وقد مكن اهللا لیوسف في األرض فتولى اإلشراف على تخزین الغالل وتوفیرها لسنین القحط والجفاف

فأصـابت مصـر ومـن حولهــا، فكانـت القوافل التجاریـة تــأتي إلــى مصر طلبـا للتبـادل  -كمـا ذكــر القـرآن–وكانت السنون السبع عجافا 
التجاري، وكان یوسف یشرف بنفسه على تزوید القوافل، ویعقد مع تجارها صفقات، یأخذ منهم ما یعرضون، ویمدهم بما اختزنه من غالل 

رون: "األرض، وكانت من بین القوافل الوافدة إلى مصر قافلة إخوته ْ وهم له منكِ م ُ لوا علیه َفعرفه خَ َ إخوةُ یوسفَ فدَ  .٥٨یوسف " وجاء
وصــل إخــوة یوســف إلــى مصــر، فــرأتهم العیــون المرصــدة قــادمین بعــدد یلفــت االنتبــاه، فأخــذوهم إلــى یوســف وأدخلــوا علیــه فــي قصــره، 

 ، أما هـم فلـم یعرفــوه، لطـول مـدة الفرقــة، وتغــیر شـكله، یضـاف علــى هـذا وجـوده علـى رأس كنعانیـةفعرفهم بمالمحهــم وكالمهــم وأزیـائهم ال
 .بمعنى مخّلص العالم" صفنات فعینع"وزارة المال، وتكلمه باللغة المصریة، وتغیر اسمه ألن ملك مصر أطلق على یوسف اسم 

بشخصــیات القصــة دفعــا ال مجــال فیــه للمفاجــأة، فجــاءت األحــداث مثــیرة، وتحمــل بیــن طیاتهــا أســرارا " اهللا تعــالى"وهكــذا یــدفع الســارد 
ربانیة، فقد أنزل یوسف إخوته ضیوفا علیه، وكال لهم القمـح والشــعیر كیـال زائـدا عــن حقهــم، وأعطــاهم زادا للطریــق، ولم یكشـف لهــم أمـره، 

ـنزِلینَ : "حتى یبلغ هدفه، ولما تأهبوا للرحیل قال لهم ُ ُ الم ْ أال ترونَ أني أوفِ الكیلَ وأنا خیر فـإن لــم تـأتوني بـهِ . ائتونيِ بأخِ لكم من أبیكم
 .٥٩،٦٠یوسف  "فال كیلَ لكم عندي وال تقربونِ 
وهــو شـقیقه، " بنیـامین"في هذا الخطاب موقعا حیویا، إذ معناها المركزي یوحي إلى أخ یوسـف الصـغیر " أخ"تحتل الوحدة السیمیائیة 

نـا : "وعندما طلب یوسف من إخوته إحضار أخیهم من أبیهم، تشاوروا واســتقر رأیهم على االسـتجابة، وخـاطبوه قـائلین ٕ راوِدُ عنـهُ أبـاهُ وا سـُن
لونَ   .٦١یوسف "لفاعِ

ألن هذه الرسالة مشفرة، متى نقلت إلى أبیهم أوقعته في استغراب وجعلته یظن أن لهذا الرجـل المصــري المشـرف علـى خـزائن مصــر 
ال فمن أعلمه أن لهم أخـا مــن أبیهـم؟ ومـا هــي عالقته به؟ فكـأن هــذا الطلـب من یوسـف مـا هـو إال رسـالة مشـفرة مــن  ٕ مغزى في الطلب، وا

فیعقـوب أدرك مـن هـذه الرموز أن ابنـه یوســف . یوســف ألبیــه، یضــاف إلــى ذلــك تجهـیز یوســف إخوتــه بمــا یلـزمهم فـي ســفرهم وزیـادة الكیـل
حِ اهللاِ : "بمصــر بــدلیل أنــه قــال ألبنائــه عنــد رجــوعهم لمصــر للمــرة الثالثــة ُ و َ ا مــن ر ُ ا مــن یوســفَ وأخیــهِ وال تیأســو ُ ــو "یــا بــنيَّ اذهبــوا فتحسَّسُ

 .بالكید والمكر والمؤامرة -وكذا المتلقي–فتومئ لیوسف " أخ"أما الداللة الهامشیة للفظة . ٨٧یوسف 
ولما هم اإلخـوة بالرحیـل أمــر یوســف خدمـه بــأن یدسـوا البضــاعة الـتي أحضـروها بقصـد االسـتبدال فـي أمتعتهـم دون أن یشـعروا، أراد 
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ـل إخوتـه مـتى عـادوا إلـى الشـام وعرفــوا حسـن صــنیعه أن یحســنوا الظـن به ویطمئنــوا إلیه، ویشجعهم ذلـك  یوسف بهذا العمـل أن یحمِّ
ظون: " على اإلتیان باألخ األصغر نا لهُ لحافِ ٕ تَلْ وا نا أخانا نَكْ َ ع َ ل م عَ منا الكیلُ فأرسِ نِ ُ عوا إلى أبیهم قالوا یا أبانا م ا رجَ ْ . فلمَّ كـم ُن َ قال هـل آم

ُ الراحمینَ  ْفظًا وهو أرحم ٌ حِ لُ فاهللاُ خیر ْ ب ُ على أخیه من َق نتُكم  .٦٣،٦٤یوسف "علیه إال كما أمِ
: وكان إخوة یوسف یجهلون مـا فعـل وزیــر المال مـن رد بضـاعتهم . وافق یعقوب على طلب أبنائه مضطرا، داعیا اهللا أن یحفظ ابنه

ـُظ أخانــا ونــزداد كیـلَ " ُ أهلنــا ونحَف ــیر دّت إلینـا ونَمِ ُ هم وجدوا بضاعتَهم ردّتِ إلیهم قالوا یا أبانــا مــا نبغـي هـذه بضـاعتنا ر ا فتَحوا متاعَ ّ ولم
 ٌ  .٦٥یوسف  "بعیرٍ ذلكَ كیلٌ یسیر

من حیث هي وحدة سیمیائیة تمثل مركز الثقل الداللي، ومحور العملیة السردیة، ألنها تحمل رسالة یوسـف الرمزیـة "  متاع"نجد لفظة 
معهــم لجلــب المــؤن مــن " بنیـامین"ألبیه، وقـد تــذرع األبنــاء بالبضــاعة التي وجـدوها فــي أمتعتهـم السـتمالة أبیهــم للموافقة علـى إرســال أخیهـم 

مصر، وطمأنوه بأنهم سیحرصون على العنایة به، وفــوق ذلك یــزداد قـوتهم حمـل بعیر، فاسـتجاب لهـم غیر أنــه اشـترط علیهــم األخــذ منهـم 
م قالَ اهللاُ علـى مـا ":  عهدا بأن یحافظوا علیه ُ ه َق هُ موِث ْ حاَط بكم فلما آتو ُ ي بهِ إال أن ی نِ ا من اهللا لتْأتُّن ًق ُ حتى تُؤتونِ موِث لهُ معكم قالَ لنْ ُأرسِ

ولُ وكیلٌ   .٦٦یوسف  "نُق
وكان یعقوب علیه السالم بدافع الشفقة والعطف یوصي أبناءه عند دخولهم مصر بأن یدخلوا من أبواب متفرقة، لئـال یلفتــوا األنظـار، 

ْ بما كانوا یعملونَ : "وقد یكون في ذلك ما یسوؤهم تَئِس ْ ا دخلوا على یوسفَ آوى إلیهِ أخاهُ قالَ إني أنَا أخوكَ فال تَب ّ  .٦٩یوسف  "ولم
ثم أظهر یوسف رغبته ألخیه في استبقائه عنده، كتمهید إلحضار والدیه إلى مصر، وأن الطریقة التي ارتآها هي نسـبة السـرقة 

ــل : "إلیــه، وحجــزه لیكــون بجانبــه وآنســا لوحدتــه، فقبــل بهــذه التهمــة إرضــاء ألخیــه، فحفــظ الســر ولــم یبحــه إلخوتــه َ ع ــازِهم جَ َ ه جَ م ِب ــا جهــزَهُ ّ فلم
ارُِقونَ  م لسَ إنَكُ ِ ُ ر ا العِی َ تُه َ نٌ أی نَ مؤذِّ یه، ثم أذَّ لِ أخَ حْ َ ایَة في ر َق من جــاء بـهِ . السِ اعَ الملِكِ وِل َ و د صُ فقِ دون قالوا َن قالوا وأّقبلوا علیهم ماذا تَفقِ

 ٌ لُ بعیرٍ وأنا بهِ زعیم ْ م  ٧٢-٧٠یوسف  "حِ

عــن الموقــف الجدیــد الــذي صــارت إلیــه القصــة حیــث تعقــدت أحــداثها وتشــابكت مواقفهــا، وتأزمــت  -هنــا–یــبرز النــص الســردي 
العالقات بین الشخصیات وتوترت؛ فیوسف یكید ألخوته، حیث جهزهم بمثل ما جهـزهم بــه فـي المـرة األولـى وزادهـم حمـال ألخیــه بنیـامین، 
وأخذ بنفسه المكیال الرسمي الذي كانوا یكیلون به، ووضعه بین بضاعة أخیه بنیامین، ولما تفقد أعوان یوسف المكیـال فلــم یجـدوه، فهـم لـم 

 .أیها الركب قفوا إنكم سارقون: یكیلوا عندئذ إال لهؤالء اإلخوة، فلم یترددوا في اتهامهم بسرقة المكیال، فنادى أحد األعوان
ال السارد" السقایة"وكلمة  ، ویوسف و )اهللا تعالى(من حیث هي عالمة سمیائیة تصبح لغزا من ألغاز القصة، ال یعلم مفاتیحها ٍإ

وهكذا یتحقق كید یوسف إلخوته وفق إرادة اهللا تعالى فالشخصیات تقوم بأعمال رتبها اهللا تعالى منذ األزل؛ فقد كاد اإلخـوة لیوســف، . أخوه
قــالوا تــاهللاِ لقــد علمتــم مــا جئنــا :" وهنــا تتــدخل إرادة اهللا لیكیــد إلخوتــه فــاتهموا بالســرقة، فــأنكروا، واقســموا علــى بــراءتهم مــن الســرقة والفســاد

ا سارقینَ   .٧٣یوسف " لنفسدَ في األرضِ وما كّن
وبفضل تقنیة الكید نمت أحداث القصة وتقدمت نحو تحدٍ یكشف عن اتهام مباشر، فقد سـأل أعــوان یوســف اإلخـوة عــن عقوبة 

حلِهِ فهو جزاؤه كذلكَ نَجزِي الظالمینْ :" من اقترف جریمة السرقة، ولوثوق أبناء یعقوب من براءتهم  َ دَ في ر جِ ُ ٧٥یوسف  "قالوا جزاؤه من و
. 

ـهِ : " وصار أمر التفتیش إلى یوسف  ن وِعاءِ أخِی ها مِ هِ ، ثم استخرجَ م َقبلَ وِعاءِ أخِی أ بأوعیتِِه دَ َ  .٧٦یوسف  "فب
حتى ال یظهر أن أمر السرقة مدبر وقــد بـدا للمتلقي أن أخ یوسـف " بنیامین " بدأ یوسف بتفتیش أمتعة إخوته قبل أمتعة أخیه 

َذ أخاهُ في دینِ الملِكِ إال أن یشاءَ اهللاُ :" سارق بحق، یقول السارد الحكیم ا لیوسفَ ما كانَ لیأخُ دَن  .٧٦یوسف " كذلك كِ
وهكذا دبر اهللا األمر لیوسف ألنه ما كان في مقدوره أخذ أخیه بموجب شریعة مصر التي تعاقب السـارق بعقوبـة أخـرى، ولكن 

وهكـذا فـإن اهللا یرفـع مـن یشـاء فـي العلـم و . اهللا وفقه إلى ترتیب األسباب لیحفظ أخاه عنــده، فیصـیر رقیقا لـدى صـاحب المتـاع مــدة معینـة
ٌ :" الحكمة و التدبیر كمـا رفـع یوسـف ي علــمٍ علیـم قَ كـلِّ ذِ ُ وقـد أراد اهللا تعـالى بهذا الموقــف أن یظهــر صــفة مــن صفاتهم .٧٦یوسـف  "وفـو
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وهنـا تنصلوا . ؛ فقد كذبوا على أبیهم من قبل وزعمـوا أن یوسف أكلـه الــذئب)٢٧(و هي الكذب   القبیحة المترسبة في نفوسهم 
ـهِ ولم : " باعتذار یبرئ جماعتهم دون بنیامین، ویطعنه هو ویوسـف فقـالوا ـرَّها یوسـفُ فـي نفسِ ـنْ قبـلُ فَأسَ قَ أخٌ لـهُ مِ َ ـر ـد سَ ـرِق فْق سْ َ إنْ ی

ُفونَ  ا و اهللا أعلم بما تصِ ◌ٌ مكاًن ْ شرٌّ  .٧٧یوسف " یبدها لهم قالَ أنتم
مـرة أخـرى فـي هـذا الخطـاب فتعیـد إلـى ذهـن یوسـف األحـداث الماضــیة ، فتوحـي إلیــه بدالالت الكــذب و " أخ"وتستخدم عالمة 

الخیانــة و الكیــد الصــادرة عــن اإلخــوة، إذ األمــر مــرتبط بفــتى لــه أب طــاعن فــي الســن وهــو متعلــق بــه، فلــم ینفعهــم ذلــك هــذه المــرة، فراحــوا 
سـنینَ :" یسترحمون قلب یوسف قائلین حِ ُ ـنَ الم ـراكَ مِ ـهُ إنــا نَ ذ أحدنا مكانَ ا فخُ ُ ا شیخُا كبیر ً ز إن له أب ُ ا العزی َ ه ُ ـذ إال . یأی قـالَ معـاَذ اهللاِ أن نأخُ

ا لظالِمونَ  ا إًذ ندهُ إنَ نا عِ نا متاعَ  .٧٨،٧٩یوسف  "من وجدْ
اختلــوا بأنفســهم وأخــذوا یتشــاورون فــي مــوقفهم مــع أبیهــم، فــانتهى الــرأي إلــى أخیهــم " یوســف" فلمــا یئــس اإلخــوة مــن إقنــاع العزیــز

َ : " الذي قال" رأوبین"األكبر  ا من اهللاِ ومن َقبلُ ما فرطتم في یوسفَ فلن أبرحَ األرضَ حتى یأذنَ لـي ًق َ موِث وا أنَ أباكم أخَذ علیكم ُ ألم تعلم
ظین دنا إال بما علِمنا وما كنا للغیبِ حـافِ ِه قَ وما شَ َ ر ٌ فقولوا یأبانا إنَ ابنَكَ سَ ُ الحاكمینَ ارجعوا إلى أبیكم َ اهللا لي وهو خیر م ْ یحكُ . أبي أو

ا َ نا فیه قونَ   واسألِ القریَة التي كُ نا لصادِ ٕ ر التي أقبلنا فیها وا َ  .٨٠،٨٢یوسف  "والعی
ــة فــي هــذا الخطــاب كــالعزیز، اإلخــوة، األب، یوســف، و القریــة، والعــیر " فالوحــدة الســیمیائیة .  تــبرز عــدة وحــدات ســیمیائیة دال

ینطلـق منهــا الســرد و الحــوار بیـن الشخصـیات، فتحتـل موقعا حیویــا فـي عملیــة الســرد، حیـث إن العزیــز رأى مـا حــدث لیوسـف مــع " العزیـز
 .و النسوة في المدینة، فعوقب بالسجن ظلما، وهو في هذا الخطاب یشهد مكر اإلخوة، و الكید له وألخیه" زلیخا"المرأة 

وتعـــدُّ العالمتـــان .  وتتفاعـــل العالقـــات الســـیمیائیة األخـــرى كـــاإلخوة و األب ویوســـف و القریـــة و العـــیر، لتـــبرز الموقـــف الجدیـــد
حجة ارتكز علیها األخ األكبر، لیخبر أباه بما حدث، فهیج الخبر أحزانه وضاعف آالمــه لفقـد ابنــه الثـاني، ولـم یصــدقهم، " العیر"و" القریة"

دَ إلیه الكذب ال یصدق، ولو تكلم بالصدق، و هو المفجوع بما كادوا لیوسف من قبل، وصرح باتهامهم قائال ِه سولتْ لكـم بل : " ألن من عُ
 ْ ُ الحكیم َ العلیم ني بهم جمیعا إنهُ هو َ ٌ جمیلٌ عسى اهللاُ أن یأتی ا فصبر ً كم أمر  .٨٣یوسف  "أنُفسُ

َ علــى " : أعــرض یعقــوب عــن أبنائــه، وقــد غمــره األسـى و الحــزن، فنكبتــه بابنــه بنیــامین ذكرتــه بنكبتــه بیوســف ، فقــال یــا أســفي
 ٌ ُ من الحزنِ فهو كظیم تْ عیناه  .٨٤یوسف  "یوسفَ وابیضّ

ــاه"و" ابیضــت"و العالمتــان  ــا –" یوســف"أمــا الوحــدة الســیمیائیة . تــدالن علــى حــال یعقــوب وقــد اعــتراه الحــزن" عین ذكــرت  –هن
بكیدهم القدیم لیوسف، فنشطت مشاعرهم الراكدة، ففوجئوا بتأسف أبیهم على یوسف بدل ابنه الصغیر المتهم بالسـرقة ، " اإلخوة " المتلقین 

ـا أو تكـونَ :" وحرك فیهم ذلك عاطفة الغضب، فاحتجوا على أبیهم احتجاجا غیر متأدب قــائلین ضً َ ر ُ یوسـفَ حــتى تكـونُ حَ ر تأ تـذكُ تــاهللاِ تف
ُ من اهللاِ ما ال تعلمون. من الهالكینَ  ني إلى اهللاِ و أعلم زّ ا أشكوا بّثي وحُ ّ  .٨٥،٨٦یوسف " قالَ إنم

و الثقة في اهللا تعالى تحیي األمل، ولذلك لم یذهب الحزن برجاء یعقوب في عودة ولدیه إلیه، وهنا یشیر الخطاب السردي إلى 
بوا : "  أن نفس یعقوب قد هدأت، فأمر بنیه بأن یعودوا إلى مصر و ینظمــوا إلـى أخیهـم الكبــیر باحثین عـن یوســف وأخیـه، فقـال بــابنيَّ اذهَ

ُ الكافِرونْ  حِ اهللاِ إال القوم ْ ُ من رو ِح اهللاِ إنه ال ییأس ْ هِ وال تیأسوا من رو نْ یوسفَ وأخِی وا مِ سُ  .٨٧یوسف " فتحسَ
استجاب اإلخوة لطلب أبیهم في البحـث عــن یوسـف و أخیـه، فنظمــوا رحلــة تجاریــة، ودخلـوا علــى یوســف فـي دیوانــه الســتعطافه 

هــا :" في سبیل إخالء أخیهم بنیامین، فمهدوا طلبهم بعرض ما هم علیه من بؤس وحرمان حتى یرق قلبه لهم و ینالوا مبتغاهم، و ُ قـالوا یاأی
ینَ  قِ قْ علینا إنَ اهللاَ یجزي المتصدِ زجاةٍ فأوفِ لنا الكیلَ وتصدَ ُ رُّ وجئنا ببضاعةٍ م ا الضُّ نَ ا وأهَل  .٨٨یوسف  "العزیزُ مسنَ

رأى یوسف أن إخوته قد اشتكوا إلیه بشكوى تنم عن رقة الحـال، فتـأثر مــن بؤسـهم واغتنــم الفرصــة فـي سـیاق بلغـت فیه القصــة 
ذروتها، و بلغ السرد غایته، فاعتزم على إظهار نفسه لهم، فـذكرهم بمــا كـان لهــم مـن الكید لـه و العـدوان علیـه فـي الماضـي، وفـي التفریـط 

 .٨٩یوسف " هل علمتُم ما فعلتم بیوسفَ وأخیهِ إْذ أنتم جاهلون:" في أخیه حاضرا، فقال
بإیحاءاتهــا المعنویــة علــى المتلقیــن، فتعــود األحــداث و الــذكریات، فــأمعنوا فكــرهم فــي مغــزى " یوســف"وتطــرح الوحــدة الســیمیائیة 
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الخطاب، وبدا لهم أنهم أمام عالمة تحتاج إلى تحلیل، فدققوا في نظــرهم، وانتقلـوا مــن دور اإلنكار لیوسـف إلــى دور الشـك فـي 
نه مـن " : أن الذي یخاطبهم هو یوسف، فقالوا له وهم مضطربو الحـواس أئنك ألنت یوسفُ قال أنا یوسفُ وهذا أخي قد منَّ اهللاُ علینـا، إ

َ المحسنین ُضیعُ أجر ْ فإن اهللاَ ال ی ر  .٩٠یوسف " یتَِّق ویصِب
مــا كــاد یوســف یتــم خطابــه حــتى تحققــوا أنــه هــو أخــوهم المفقــود، ثــم أرادوا أن ینتحلــوا عــذرا یــبرئون أنفســهم، ویتخلصــون بــه مــن 

نْ كنــا لخــاطئین : " عقــاب أخیهــم، الــذي قـد یحــل بهــم، فلــم یجـدوا مـا یعتـذرون بــه إال االعــتراف ٕ ك اهللاُ علینــا وا ُ قــال ال . قــالوا تـاهللاِ لقــد آثــر
 ُ ْ وهو أرحم ُ اهللاُ لكم َ یغفر ُ الیوم  .٩١،٩٢یوسف " الراحمین  تثریبَ علیكم

مــن حیــث حــي وحــدة ســیمیائیة مركزیــة فــي النظــام الســیمیائي، و شخصــیة  -" یوســف"مــن كلمــة " اهللا ســبحانه " یجعــل الســارد 
أئنــك : " قطبــا لســانیا متجــددا بســبب المواقــف و األحــداث، إذ هــي حینمــا اســتخدمت فــي الخطـاب االســتفهامي  -محوریــة فــي البنــاء الســردي

؟ تحولــت إلــى أیــة مــن آیــات اهللا؛ فیوســف الــذي دبــر لــه اإلخــوة مؤامــرة، بــأن ألقــوه فــي غیابــات الجــب، وعــدوه مــن الهالكیــن " ألنــت یوســفُ
وطمـأن یوسـف إخوته، إذ ال لـوم علیهـم الیـوم، وال تأنیــب علـى أفعــالهم، فاهللا یغفـر لهــم و . یكتشفون أخیرا أنــه المشـرف علـى خـزائن مصــر

وفي هذا الموقف الرهیب استفسر یوسف عن والده، وعلم أنه قــد فقــد بصـره مـن شـدة حزنـه علیـه، وكـان یفكــر . یرحمهم وهو أرحم الراحمین
 .في إرسال بشرى له، لیكشف عنه الحزن و األسى

خوته -٦ ٕ  .الوحدات السیمیائیة الدالة على انفراج األزمة واللقاء المثیر بین یوسف وأبویه وا
تصــل القصــة إلــى نهایتهــا، فبعــد أن التقــى اإلخــوة وهــدأت النفــوس، وحلــت العقــدة ، فكــر یوســف فــي أبیــه الــذي أرهقتــه نكبــات 

اذهبــوا بقمیصــي هــذا فــَألقوهُ علــى وجــهِ أبــي یــأتِ بصــیرًا وْأتونــي بأهلِكــم : " الــدهر، فــأمرهم بــأن یأخــذوا قمیصــه ویلقــوه علــى وجهــه، فقــال
للمرة الثالثة، فتحتل موقعا حیویا في الخطـاب السـردي، حیـث تصبح المؤثــر " قمیص " هنا تبرز الوحدة السیمیائیة . ٩٣یوسف "  أجمعین

الــذي یــدخل الفرحــة فــي نفــس یعقــوب؛ فــالقمیص الــذي جــيء بــه إلــى یعقــوب وهــو ملطــخ بــدم كــذب، و القمیــص الــذي قــد مــن دبــر، وأدخــل 
یوسف إلى السجن هو القمیص الذي یحمل ریح یوســف بعـد فـراق طویــل ومریـر، فحیــن تجـاوزت قـافلتهم أرض مصــر شــعر یعقـوب شـعورا 

 .٩٤یوسف " أني ألجدُ ریحَ یوسفَ لوال أنْ تفنِّدونِ : " خفیا بقرب اجتماعه بیوسف فأخبر أهله بذلك قائال
وما كاد یعقوب یتفوه بقوله هذا أمام أهله و أحفاده حتى بادروا مؤنبین له مقسمین له بــاهللا بأنـه ال یـزال هائمـا فـي خیالـه بسـبب 

كما یخــبر السـارد  –، وهي صفة رمي بها یعقوب من قبل ٩٥یوسف " قالوا تاهللاِ إنك لفي ضاللِكَ القدیم: " إفراطه في حبه لیوسف، حیث
، وما كان یعقوب علیه السالم في ظـالل مبیــن، أو هـو ٨یوسف ". إنَّ أبانا لفي ظاللٍ مبینٍ : " على ألسنة أبنائه، إذ قالوا –" اهللا تعالى " 

ُ مــن اهللاِ مــا ال : " غیر مصـیب فیمـا رآه، فهو النــبي الـذي یوحـى إلیـه، إذ هـو یعلــم مـن اهللا كمـا أخـبر الســارد جلـت قدرتــه عـن لسـانه وَأعلـم
  .٨٦یوسف "  تعلمون

" القمیــص" و . ظل یعقـوب على هـذا الشـعور الطیــب الممـزوج باألمــل و االنتظار للقـاء ابنـه إلـى أن جـاءه من یحمـل القمیـص
فلمـا أن : " في هـذا الخطـاب وحــدة ســیمیائیة سـارة؛ تبشـر یعقــوب بسـالمة یوســف، فحیـن ألقي علــى وجهـه عــاد إلیـه بصـره بــإذن اهللا تعــالى

ُ مــن اهللاِ مــا ال تعلمـون ، قال ألم أقـل لكـم إنـي أعلـم ُ ألقاهُ على وجهه فارتدَّ بصیرًا نـا إنَّـا كنَّــا . جاء البشیر َ ْ لنــا ذنوب یا أبانــا اسـتغفر قـالوا 
 .٩٦،٩٧یوسف " خاطئین

الــذي جعــل یعقــوب حزینــا كظیمــا، وقــد أفقــد بصــره، یتحــول مــن حیــث هــو وحــدة ســیمیائیة نــواة فــي البنــاء " القمیــص"  یلحــظ أن 
السردي إلى أداة إعجازیة یــرد األعمـى بصــیر بـإذن اهللا تعـالى، وعندئـذ أمر یعقــوب بنیـه بتحضـیر وسـائل السـفر تســرعا و شـوقا للقــاء ابنـه 

َ إن شــاء اهللاُ  "یوســف، و اســتعدوا للرحلــة هــم وأهلــوهم جمیعــا إلــى مصــر،  فلمــا دخلــوا علــى یوســفَ آوى إلیــه أبویــهِ وقــال ادخلــوا مصــر
 .٩٩یوسف " آمنین

وهكذا تحققت رؤیا یوسف ، وتأكدت بشائر النبوة، كما یخبر السارد جلت قدرته، وصدق علم یعقوب، إذ أوتـي العلــم و التأویـل 
 .من اهللا، فقد نهى یوسف بأال یقص رؤیاه على إخوته حتى ال یكیدوا له

Page 14 of 16بنیة الخطاب السردي في

01/12/2010http://www.adablabo.net/daffa.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/daffa.htm
http://www.pdffactory.com


ُ تعـالى لهــم علــى یــدي یوسـف مــن التبجیـل والتكـریم ـهِ علــى العــرشِ " ،  وغمر یعقـوب وبنیـه شـعور بجلیل ما هیـأ اهللا ْ ورفـعَ أبوی
داً  ــجَّ وا لــه سُ ، وذلــك علــى عــادة أهــل زمــانهم بمــا یحیــون بــه الرؤســاء الحــاكمین، فأثــار ذلــك الموقــف الرهیــبُ فــي نفــس ١٠٠یوســف "  وخــرُّ

ـي من : " یوسف ذكرى رؤیاه وهو صغیر، وقـال ألبیـه نِ جَ َ بي إذ أخر ـًا وقـد أحسـن  یــا أبـتِ هـذا تأویــلُ رؤیــايَ مـن قبـلُ قـد جعلهـا ربِّـي حّق
 ُ ُ الحكیم نَ إخوتي إن ربِّي لطیفٌ لما یشاءُ إنَّهُ هو العلیم ْ نِي وبی ْ ی َ ن البدوِ منْ بعدِ أنْ نزََغ الشیطانُ ب ْ مِ نِ وجاء بكم جْ  .١٠٠یوسف "  السِّ

وبعــد أن انتهــى یوســف مــن حدیثــه فــي بیــان مــا أنعــم اهللا علیــه فقــد أخرجــه مــن غیابــات الجــب، والســجن، ونجــاه مــن كیــد امــرأة 
مــا، وجــاءه بأبویــه مــن البــدو، وهــي نعــم كثــیرة، اتجــه إلــى ربــه شــاكرا، فقــال كْ ربِّ قــد آتیتــني مــن الملــكِ : " العزیــز والنســوة، وأتــاه علمــا وحُ

نِي مسلمًا وألحقني بالصالحین فَّ َ ، تَو َ السماواتِ واألرضِ أنتَ وليِّ في الدنیا واآلخرِة ، فاطر  .١٠١یوسف "  وعلمتَني من تأویلِ األحادیثِ
وتتأكــد وفــق ســنن كونیــة . وتــدل بشــائر النبــوة علــى صــدق تأویــل الرؤیــا، فــتربط بدایــة القصــة بنهایتهــا، بواســطة تقنیــات ســردیة 

ل"ربانیة، حیث تتحرك بفاعل منجز  َ الذي یجسد الحضـور والغیـاب فـي الوقـت نفسـه، یعلـم "  هو اهللا تعالى"، یتحرك بإرادة فاعل كلي "المرس
له القواعد والمبادئ، ویقحمه في المجتمع، فیقوم بوظیفته، ویضطلع برسالته فـي ظــروف مختلفـة ومتناقضة، حـتى إذا اسـتنفذ إمكانــات  َ مرس

ما أن یكشــف علـى كیــدهم وادعـاءاتهم الكاذبــة ٕ ) ٢٨(االستجابة تداركه الفاعل الكلي بنصرته ورحمته، إما أن ینزل العقوبات على أعدائه، وا
 .وآتاه العلم والملك ، وقد نصر اهللا نبیه یوسف علیه السالم

 :الخاتمة
انتهى البحث إلى نتیجة عامــة تتمثــل فــي أن مصـدریة السـرد فـي الخطـاب القرآنــي تحیـل إلــى اهللا سـبحانه وتعـالى، وتهــدف إلـى 

 . تحقیق المعانقة لإلسالم، وتكشف للمتلقي عن عقیدة التوحید 

 :أما باقي النتائج فیمكن أن أعرضها فیما یأتي
 .وردت تمفصالت الخطاب السردي متماسكة منسجمة مع تقنیات القصة القرآنیة، ونمو أحداثها، وبنائها السردي -
 .جاءت شخصیات القصة وحبكتها السردیة، وأبعادها الزمكانیة مبرزة السمة اإلعجازیة اللغویة للخطاب القرآني  -
ارتباط العالمة من حیث هي وحدة سیمیائیة بالصور الحسیة والمادیـة فـي تطویر أحـداث القصـة، وفـي ربـط المتلقـي بغایــات  -

 . الرسالة اإللهیة، حیث اتسمت القصة بوجه عام باإلیماء واإلیحاء والتوصیل

البنیة السـردیة فــي ســورة یوســف هـي مفاعلـة موضــوعیة، اإلطــار فیهــا مـرتبط بــالحوار والتوصیل، والــدعوة إلـى التمســك بالقیـم  -
 . والمبادئ التي یدعو إلیها الدین القویم 

 .اللغة السیمیائیة تمثل نظاما عالماتیا متمیزا یعكس أحداث القصة ووقائعها في فترة من حیاة یوسف علیه السالم  -
حیـن جـاء اإلخــوة علــى قمیـص یوسـف بـدم كــذب، : حضور في القصة، وفیهـا ثالث دالئـل" قمیص " كان للوحدة السیمیائیة  -

وهــذه العالمــة ارتبطـت بالكـذب والفعــل الشـنیع . فكان حجة علیهم؛ فقد فك یعقوب علیه السالم شفرته، وعلـم كذب أبنائـه وكیـدهم ألخیهـم 
وحین قــد قمیــص یوسـف مــن دبـر، فكـان حجـة لـه، وحجــة على امرأة . في البنیة السطحیة، ودلت على القتل، واإلجرام في البنیة العمیقة 

أصــبحت أداة أساســیة فـي البنـاء الســردي، فأضــحت " قمیــص " ومــن ذلــك نجــد أن هــذه الوحــدة ". زوجهــا " العزیــز؛ ففضــحت أمــام ســیدها 
إلى نواة مركزیة، نسجت حولها أحداث القصة، فقــد " القمیص " وهكذا استحال . مؤشرا من مؤشرات البشرى التي دخلت إلى نفس یعقوب

 جيء به إلى یعقوب وعلیه دم كذب، وهو الذي أدخل یوسف إلى السجن

 .بادعاء كاذب، و هو الذي حمل ریح یوسف إلى أبیه، و ألقي على وجهه فارتد بصیرا بإذن اهللا تعالى
  عـن موقعهـا فـي قصـة یوســف علیــه السـالم، إذ هـي مـن منظـور داللي تتصل بمعـاني التقطیـع،" سـكین " تبرز الوحـدة السـیمیائیة  -     

وكل هذه المعاني لهـا أثر فـي نفـس المتلقــي، حیــث توقظ انتباهـه و إحساسـه، وتنشـط انفعاالته، فیصـبح مسـتعدا . و الدم  والقتل،  والذبح،
و القســوة، و حــب االنتقــام، وكلهــا صــفات ســیطرت   أمــا بنیتهـا العمیقــة فتومــئ إلــى دالالت الحقــد، و الكــره،. لفهــم الرسـالة و التفاعــل معهـا

 . على نفسیة امرأة العزیز، وهي تدعو النسوة إلى حضور مأدبة أقامتها لهن في قصرها
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و الخبث، و الخیانـة، ومخالفــة العهد، و االفتراس، و كلها صـفات   عن معان ترمز إلى المكر،" ذئب " كشفت العالمة السیمیائیة  -     
ذمیمــة اتصــف بهـا إخـوة یوســف الكبـار؛ فقــد أجمعــوا أمــرهم، و رمــوه فــي غیابــة الجــب رغـم أنهــم أبنــاء نــبي، فمــا كــان لهـم أن ینهجــوا سـلوك 

 .المجرمین، لوال أن أغراهم الشیطان على اقتراف ذلك الفعل الشنیع بفعل الدوافع المركبة في النفس البشریة األمارة بالسوء
  
  

 :الهوامش
 ترجمة عن الفرنسیة منذر عیاشي، دار طالس للدراسات و الترجمة و –السیمیولوجیا –بییر جیرو، علم اإلشارة : ینظر                 )١(

  . ٢٣، ص ١٩٨٨، ١النشر، ط
)٢(                 Miek bal, narratologie, paris, 1977, p 13. 
 . ٤ینظر المرجع نفسھ، ص                  )٣(
 .٥المرجع السابق، ص                  )٤(
 عبد لحمید بورایو، التحلیل السیمیائي للخطاب السردي، دراسة لحكایات ألف لیلة و لیلة و كلیلة و دمنة، دار: ینظر                 )٥(

 .و ما بعدھا ٧، ص)ت.د(الغرب للنشر و التوزیع، وھران، 
: وما بعدھا، وینظر ٦٦، ٦٥السیمیولوجیا، ص –بییر جیرو، علم اإلشارة : ینظر                 )٦( André martinet, éléments de 

linguistique générale , Armand colin, paris, 1980, p37, 38 . 
 فاطمة الطبال بركة، النظریة األلسنیة، عند رومان جاكسبون، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت،                 )٧(

 .٦٧، ٦٦، ص١٩٩٣، ١ط
٢، ٢٠٠٠، ٢، عالم الكتب، القاھرة، ط)دراسة لغویة أسلوبیة للنص القرآني( ام حسان، البیان في روائع القرآنتم:  ینظر                 )٨(

 ،/٣٥٣ . 
 .١/٨٥، )ت.د(البیان و التبیین، تحقیق عبد السالم ھارون،   الجاحظ،                 )٩(
 .٦٧اطمة الطبال، النظریة األلسنیة عند رومان جاكسبون، ص ف              )١٠(
 .٦٧المرجع نفسھ، ص               )١١(
 .٢/٣٥٤تمام حسان، البیان في روائع، القرآن،               )١٢(
 .٢/٣٥٥المرجع نفسھ ،               )١٣(
 .٦٧فاطمة الطبال بركة ، النظریة األلسنیة عند رومان جاكسبون ، ص              )١٤(
 .٢/٣٥٦تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ،               )١٥(
 ، ومن زوجتھ  ، رزق منھن باثني عشر)، زلفا   لیئة ، راحیل ، بلھة(یذكر أن یعقوب علیھ السالم كان لھ أربع زوجات              )١٦(

 ١٩٨٤،  ١٣عفیف عبد الفتاح طبارة ، مع األنبیاء ، دار العلم للمالیین ، بیروت ط: یوسف ، و بنیامین، ینظر) : رحیل ( 
 .٢٦/٣٥٦،   ، وتمام حسان ، لبیان في روائع القرآن ١٦٠، ص

 .٢/٣٥٦تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ،               )١٧(
 ، ص ١٩٨٨  ، ٢أمیر عبد العزیز ، دراسات في علوم القرآن ، دار الشھاب للطباعة و النشر بباتنة ، الجزائر ، ط               )١٨(

١٢٩ . 
 أبو حیان ،: ، وینظر ١٨/٦٩،  ١٩٩٠،  ١الرازي التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط              )١٩(

 . ٣/٢٨،  ١٩٩٣،  ١البحر المحیط ، دار الكتب العالمیة ، بیروت ، ط
 ، وتمام حسان ، لبیان ٧/١٥٠،  ١٩٩٢،  ١الطبري ، جامع البیان في تأویل القرآن ، دار الكتب العالمیة ، بیروت ، ط              )٢٠(

 .٢/٣٦٣في روائع القرآن ، 
 . ٥/٢٨٤أبو حیان ، البحر المحیط،               )٢١(
 .١٢/١٩٧٦، ج ٤،م ١٩٩٢،  ١٧سید قطب ، في ظالل القرآن ، دار الشروق ، القاھرة ، ط              )٢٢(
 .١٢/١٩٧٧المرجع نفسھ ، ج              )٢٣(
 .١٢/١٩٨٥المرجع السابق ، ج              )٢٤(
 .١٢/١٩٨٨، و سید قطب ، في ظالل القرآن ج٢/٣٦٨تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ،               )٢٥(
 .١٢/٢٠٢٢، و سید قطب ، في ظالل القرآن ج٢/٣٧٣تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ،               )٢٦(
 .٢/٣٧٣تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ،               )٢٧(
 .١٩٥، ص)مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد اإلعجازي(سلیمان عشراتي ، الخطاب القرآني               )٢٨(
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 االتجاهات السیمیائیة المعاصرة

 نموذج غریماسي على مقطوعة نزاریة

بومعزة رابح : الدكتور
قسم األدب العربي
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
جامعة محمد خیضر بسكرة
 

  
  

 :تمهید 
و لقد حاول الباحثون علـى مر العصور إبـراز أسـرارها و . إن ارتباط اللغة باإلنسان بوأها مكانة عالیة ، فكانت جدیرة بالدرس و التحلیل  

انطالقـا  ، و ذلـك باالعتماد على أسـس علمیـة   كشف غموضها و سبر أغوارهـا و معرفـة أدوارهـا الــتي تؤدیهــا فـي مختلـف منـاحي الحیــاة
المناهج   و لعل أخصب . فكان من اللزوم البحث عن تضافر عدة مناهج . من أن اللغة نشاط إنساني معقد یصعب تفسیره بنظرة أحادیة 

الـتي تعــد   هو المنهـج الوصـفي اللسـاني ، و مرجـع ذلـك إلـى النتـائج العلمیة الــتي حققهــا في دراسـة اللغـة  و أنسبها و أشدها تعلقا باألدب
 . ظاهرة إنسانیة اجتماعیة قوامها عناصر لغویة محكومة بقوانین محددة و معقدة 

وممـا قـوى االرتباط . ألنها تساعد على استكناه أسراره وكشف بهائه    و قد مكنت هذه الوجهة التحلیلیة من دراسة العمل اإلبداعي        
، فتكشـــف  اللســـانیات تعتمــد اللغــة مجــاال للدراســـة  و إذا كانــت . هـــو التقاؤهمـــا مــن حیــث الموضـــوع و الهـــدف  بیـــن اللســانیات و األدب 

 .الغطاء عن بنیتها و تفاعل عناصرها و قواعدها التي تحكمها ، فإن األدب یستعمل هذه اللغة أداة للتعبیر عن فنون الحیاة المختلفة  
 اللسانیة  ثم إن اقتراب اللسانیات من األدب من شأنه أن یوسع النظریات         

علـى  و مناهجها و یزیدها تطورا و انفتاحا و دقة و موضوعیة ، إذ إن األدب هـو الـذي یمــدها بالمــادة الثریـة الــتي تسـهل الوصـف وتعین 
بید أن التحلیــل اللسـاني قـد یقف عـاجزا عــن الوصـول إلــى السـمات اللســانیة العالیـة المجسـدة فـي النـص األدبــي فیلجـأ حینئـذ إلــى ..التحلیل 

 . بدیل آخر قد یدرك هذه الخصوصیات و هو السمیائیة

 . االنتباه إلى مالحظتین خطیرتین نلفت نعرض لالتجاهات السیمیائیةو  قبل أن 

مــؤدى المالحظــة األولــى هــو أن لغــة النــص األدبــي لیســت هــي اللغــة نفســها الــتي نجــدها فــي غــیر النــص األدبــي ، ذلــك أن النــص األدبــي 
والكــالم فیهــا هــو مــن قبیــل مــا ســماه ســیبویه بالمســتقیم . یوظــف نــوعین مــن البــنى اللغویــة،بنى لغویــة مغلقــة دوالیهــا علــى أقــدار مــدلوالتها 

 .الحسن
والكـالم فیها هـو مـن قبیـل مــا سـماه ســیبویه .بنى لغویــة مفتوحــة یتطلــب اسـتكناه معانیهــا اللجـوء إلـى بنیاتهـا العمیقــة ویوظف النص األدبي 

 بالمستقیم الكذب

 .، سواء أكانت هده البنى اللغویة مفردات أم تراكیب" والشعر أعذبه أكذبه" 
ابتداء أن یكون مدركا لهده البنى اللغویة الموظفة في هذا النص اإلبداعي وهـو فـي . لذلك ینبغي للناقد الذي یتصدى لتحلیل النص األدبي

 .حاجة مسیسة إلى التسلح بذلك 
 .سواء أكان التحلیل بنویا أم تفكیكیا أم موضوعیا أم أسلوبیا أم سیمیائیا
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أي أنـه یرید أن تكــون دراســة .والمالحظــة الثانیــة الـتي نلفــت االنتبـاه إلیهـا هــي أن المنهـج السـیمیائي منهـج یحـاول أن یعلــن المعطــى الفــني 
 ..للعمل اإلبداعي موضوعیة بعیدة عن الذاتیة واالرتسامیة واالنطباعیة واألحكام المسبقة التي تصدر عن النص

محایث یلح على اسـتقاللیة النــص "  داخلي " ولذلك یسجل أن أهم خصیصة نجدها في أحد اتجاهات هذا المنهج السیمیائي هي أنه منهج 
ویعـني ذلـك أنه یركـز علــى .اللغـوي. ممثال في العالم الخارجي الذي قد یكون له انعكاس سـلبي علـى تجــانس الوصــف.األدبي عن المرجع 

 .داخل النص
 :السیمیائیة المعاصرة االتجاهات 

 : كان من أهمها   ، في تناول العمل األدبيعدة اتجاهاتحتى سلك   سوقهیستوي على  المنهج السیمیائي في مجال النقد األدبي لم یكد

 دراسـة األنظمــة الدالـة مـن خـالل الظواهـر االجتماعیــة و الثقافیة المالبسـة للنــص ، مـن منظـور أنهــا جــزء ىاتجاه یرى أن السیمیاء ه –أ 
  ما یرى على خالف –من اللسانیات 

مثـل أي فــرع مـن فــروع اللسـانیات ،   ذلــك فـي و هـو اتجـاه ســاعد في تطویـر هـذا العلــم و ضـبط أسســه و مصـطلحاته مثلـه –دي سوسیر 
 .یؤكد على دراسة أنظمة االتصال غیر اللغویة بخاصة 

 R.روالن بارت  و قد حبذا هذا االتجاه كثیر من الدارسین و النقاد من بینهم  

  - BARTHES    و بیـیر جـیروP.GUIRA  ، غریمـاس وGREIMAS. A. J  و كـورتیس.J COURTES  و محمـد عــزام ، 
 . ) ١ ( و عبد الكبیر الخطیبي في بعض أعمالهم،  و رشید بن مالك  

في أعمالهم على تطبیـق مفـاهیم اللسانیات فـي شـكلها البنــوي ، ووجهتهـا الداللیـة الموصـلة بالحیــاة االجتماعیــة جمیعا ركزوا  و هؤالء       
لألفراد و الجماعات ، حیث یرى بارت أن النص األدبي لیس نتاجا ، بل هو إشارة إلى شيء یقــع وراءه ، لتصـبح مهمـة الناقــد هـي تفسـیر 

 .) ٢(معنى العمیق الهذه اإلشارة و استكشاف حدودها و تأویلها ، و بخاصة الحد الخفي أو 
 طــرفین مرســل و  عالقــة بیــنإلــىو هــي كلهــا تحیــل  .و تشــمل اإلشــارة فــي هــذا االتجــاه كــال مــن القرینــة و الرمــز و الســمة و األمثولــة   

، و یتــم التوافــق فــي هــذه الحــال بیــن أشــكال التلقــي مــن حیــث فهــم  )٣( مســتقبل فــي شــكل تنظیــم صــوري للمحتــوى فیمــا بیــن المــدلوالت
 المحموالت اإلشاریة و تعدد القراءات وفق عملیة استكشاف للمعاني المصاحبة ،

 و المتنـاص و غیرهـا مــن المظاهـر ضمعاجم ، و إنما تستنطق من السابق و الالحق و المتشـاكل و المتنـاقالو هي معان ال توجد في  
التي تزخر بها وحدات النص القرائیة و یركز غریماس في ضوء الدراسات األنثروبولوجیة علـى تحدیـد عناصر فاعلیــة الخطــاب المرســل و 

 ( ٤ )و هي عناصر تمثل أقطاب الصراع الدرامي في النص .  و الموضوع و القیمة و المساعد و المعارض اعلالمتلقي و الف

أن الســـمیاء دراســـة ألنظمـــة االتصـــال اللغویـــة منهـــا و غـــیر اللغویـــة ، و یســـعى إلـــى تحدیـــد هـــذه األنظمـــة   االتجـــاه الثـــاني ، و یـــرى –ب 
و بریتــو  G.MOUNINو قد تبنى هذه الوجهة كل مـن جـورج مونـان .األلفاظ اللغویة التي من ضمنها  المختلفة وفق عدد من اإلشارت 

PRIETO  و بیرنز ، E.BUYSSE NS  و غیرهم. 
و یذهب هذا الفریق إلى أن السیمیاء دراسة ألنظمة االتصال عامة ، و لیست خاصة باألنظمة الدالة فحسب ، حیث یرى مونان أن بارت 

 دالة ، مقدرا أن مشـكلة الرسـالة بیـن المرسـل و ةإلـخ ، فإنـه نظـر إلیهــا بوصــفها أنظـم....حینما عمل علـى دراسـة أنظمـة اللباس و الغـذاء 
ثرهـا علـى أنهــا موضـوع للسـیمیاء ، و بــذلك یكــون بـارت قـد آالمرسل إلیه قد حلت ، في حین أن المشكلة بالذات هي التي كان سویسر قــد 

 ).٥( أغفل المشاكل األساسیة المرتبطة بانطالقه من الداللة االجتماعیة 

و یتضح من هذه المقولة أن السیمیاء إنما هي أساس للتواصل عامة ، و بذلك تصبح اللغة أو الرموز اللغویة جزءا من أنظمة التواصل   
 مثل اإلیماء و اإلشارةها مثل

الـذي یتبـدى منــه أن هـذا ). ٦( سـیر أصحاب هذا التوجه التفسیري قد أعادونا إلـى النقطــة التي انطلق منهــا دي سـو لیكون . و األمثولة  
 .المنهج محایث ، یقصي المرجع 
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هین الســابقین ، أي بیــن الرمز اللغوي و الرمـز غـیر اللغـوي باعتبارهما یتكامالن مـع اأما االتجاه الثالث ، فحاول أن یوفق بین االتج –ج 
أن هنــاك تضــامنا نظامیــا بیــن الداللــة و التواصــل فــي الســیمیاء ، علــى أســاس أن داللــة االتصــال قائمــة علــى  ، ویــذهب إلــى  اللســانیات 

 .) ٧ (التي هي أساس الداللة CODEال یمكن فصلها عن نظریة الشفرات الالفت للنظر أن العالمة   و. نظریة إنتاج العالمة 
U.ECOو قد برزت في هذا المنحنى جملة من المقاربات النظریة و التطبیقة تندرج تحتها أعمال كل من الباحـث اإلیطــالي أمبرتو ایكــو 

 .) ٨( و محمد مفتاح و عبد الحمید بورایو و غیرهم J.KRISTEVAو جولیا كریستیفا  
 هذا االتجاه مفاهیمه النقدیة من مرجعیات و مدارس لسانیة مختلفة و متباینـة ، فـإذا كانت اللسـانیات البنویــة تعـد مرجعــا أساســا یستمدو   
مـن حیــث العمـق فـي اســتنطاق عالمــات  وا هـذه اللسـانیات البنویــة نهـم سـرعان مـا تجـاوزإتحلیل النقــدي ، فالفي ألصحاب هذا االتجاه  

النــص لیــس نظامــا لغویــا كمــا یــزعم البنویــون ، أو كمــا یرغــب الشــكلیون إن " تقــول جولیــا كریســتیفا  .الفضــاء الخــارجي للنــص و تأویلهــا 
  .) ٩( أنظمة اجتماعیة و دینیة و سیاسیة سائدة ضمن الروس ، و إنما هو عدسة مقعرة لمعان و دالالت متغایرة و متباینة و معقدة 

الـخ ،  ...ة ، فلسـفیة ، اجتماعیــة ، دینیـة ، سیاسـیة ، نفسـیة يلسـان ، و یفهم من هذه الرؤیة أن مرجعیة هذا االتجاه السیمیائي ال نهایـة 
بحیث ال یمكن الفصل بین ما هو لساني أو اجتماعي ، بل هو كل مجتمع ، أو عدسة مقعرة مفتوحــة علـى كــل المراجعـات و القــراءات ،  

و على المتلقي أو الناقـد أن یقــوم بفرزهـا و تحلیــل  . لیصبح النص في هذه الحالة مثل هوائیات االستقبال ترد علیها برامج شتى المحطات
، مسـتعینا )  ١٠( رسائلها و تفسیر محموالتها ، و فك شـفراتها ، بعـد اسـتنطاق النــص أو الكاتب الـذي هـو ذلـك المــداد المـوزع على ورقـة 

 .بكل وسائل التلقي من إدراك و فهم و تأویل 
، مــن حیــث اسـتثماره لوسـائل التحلیـل المختلفــة مـن أجـل تأویــل   و من هنـا نجـد هـذا التوجـه یلتقــي و یتكامـل مــع النصــانیة أو علـم النـص 

 .) ١١ (النص
أن تعدد االتجاهات و اآلراء و تباینهـا و  ضمنها المذكورة آنفا تضعنا أمام عدة استنتاجات من االتجاهات  و مهما یكن من أمر ، فإن   

یضـاف إلــى ذلـك أن  . . أمـام نموهــا و تطورهـا ا وجـود تعـارض یقـف حــاجزىحول تحدید السیمیائیة و ضبط مفاهیمها دلیــل عــل  تشبعها
یحتــم بالنظریــات اللســانیة ، و هــو مســار  –غالبــا  –تســتنجد   فــي الــدرس الســمیائي المعاصــر علــى اختالفهــا القرائیــة التوجهــات النظریــة و

على المتصدي للنص اإلبداعي أن یكون مدركا تمام اإلدراك أن هذا النص یوظف بـنى لغویـة مفتوحـة و بـنى لغویــة مغلقـة ، سـواء أكانـت 
، ومــن ثــم فإنــه الیمكنــه اســتكناه معانیهــا إال  هــذه البــنى اللغویــة إفرادیــة أم تركیبیــة ، و ســواء أكانــت هــذه البــنى اللغویــة تولیدیــة أم محولــة 

 .السطحیة   باللجوء إلى بنیاتها العمیقة المتواریة خلف بنیاتها
 " بشاعر المرأة " للشاعر الملقب " اختاري" تحلیل سیمیائي لمقطوعة من قصیدة 

 . نزار قباني على ضوء النهج السیمیائي 

و حیث إن المنهج یعني الوقوف على آلة التحلیل ، أو ما یسمى بأدوات التحلیل لم یكــن مناص مـن أن تحـاول هـذه المداخلـة إیضـاح     
 . هذه اآللیة اإلجرائیة ممثلة في المربع السیمیائي المتكئ على الثنائیات الضدیة 

في هذه المقطوعة یعرض الشاعر لمشكلة عصیة لطالما عانتهـا المرأة العربیـة،وهي الحریـة الــتي هـي مظهر مـن مظاهر الرشــد الــذي یعــد 
 .أحد مبادىء الحداثة

 .هذه الحریة المسلوبة المصادرة بقرار قد یكون اجتماعیا ،وقد یكون سیاسیا 
 .إذا ما ذهبنا إلى أن المرأة في هذه المقطوعة هي رمز مشفر یقصد به فلسطین أو أي دولة عربیة قرارها لیس بیدها 

 عـن مكنونات تثیــر لتبوحتتولد و تتنامى و تتفرع هو بمثابة بؤرة مفتاحا أولیا ممثلة ) ١٢(بالفتة العنوان اختاري   نص القصیدة ینطلق  و
 .عددا من اإلیحاءات و التأویالت على مستوى البنیة العمیقة 

عـن فضـاء ضـمني یقـف بیـن حریـة االختیــار تنـم  یبتدئ النص بأمر موجه إلى المرأة العربیة لتمارس حق حریة االختیار ، و هي إشارة ثم
 بــل لیســلك أحـد النجـدین ال ثالـث لهمــا ، وهـو  ،مأمور ال لیختار سـبیال أو منهجـا  ممثال في المرأة العربیةجبار ، فالمخاطب إو حتمیة ال
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ئ عــن اسـتالب كامـل لحریـة اإلرادة ، تفسره الخلفیة الثقافیــة و التقالیــد االجتماعیـة المترسـبة فــي مرجعیــات و خلفیات النـاص نــبموقــف ي
أو لتكسـر قیــود حتمیــة االختیـار ؟ إن نـزار  فهل تستطیع المرأة العربیة التي اعتادت على األمر أن تتمرد لتختار    في شكل وصایة أبدیة

تختــار لهـا  أیســت هــي الــتي .  و هــي الـتي لــم تخــتر مصــیرها یومــا ،باالختیــار المحــدد إلیهــا وجــه تقبــاني ال یمهــل المــرأة لتختــار ، بــل ي
ختـار لهــا بیتهـا و عریسـها و هـي راشـد؟ و هـو اختیــار جـبري یلزمهـا باتبـاع يدمیتها و هي طفلة ، و تختار لها جبتها و هـي مراهقــة ، و 

 .أحد النجدین كالهما جبر 
 اختاري   

 إني خیرتك فاختاري   

 ما بین الموت على صدري   

 أو فوق دفاتر أشعاري   

مؤكدة مركبة جملة اسمیة   للقصیدة بعد العنواناالفتتاحیة  بتدائیة و تتأكد حتمیة جبریة االختیار في معتقد الشاعر ، إذ تأتي الجملة اال  
فیمـا   للداللة على ثبات الحالة و استمراریة االنقیاد ، متبوعة بجملة فعلیة حركیة تؤكد تثبیت قرار االختیار في الماضي ، لیكون االختیـار

التي "  ما بین الموت على الصدر"اختیر مسبقا ، مما یشكل ثنائیة ضدیة ال تتالءم وواقع االختیار الحر المعلن عنه في البنیة السطحیة ،
و هـو قرار . الرسـوف فـي قیــود التقالیــد    الـتي یقصــد یها"  و الموت علــى دفــتر األشـعار"  تعني كسر قیود الماضي و مواكبة العصر ، 

فـــي ) إنـــي أخـــیرك ( و لیـــس ) إنـــي خیرتـــك ( یصـــدره الشـــاعر دون أن یــــترك للمــــرأة فرصـــة فـــي الحاضـــر لتبـــدي رأیهـــا أو تقـــول كلمتهـــا 
و لكنـه فـي بنیته العمیقــة إنكاري ، ألن البنیـة العمیقة   السـطحیة طلــبي ،  فالخبر فـي هـذه الجملـة االسـمیة المركبة فــي بنیتـه  .المضارع 

ذلـك أن .المفیـدة التوكید " قـد " المحولـة بحـذف الوحـدة اللغویـة " قد خیرتك " المؤدیة وظیفة الخبر هي   )١٣(للوحدة اإلسنادیة الماضویة 
المرأة لمطلبه ، فإنــه ال یفتأ یكـرر محاوالتـه للوصـول بهــذه المـرأة وهـي مفتكـة  الشاعر لئن تظاهر بأنه غیر متفائل من حیث استجابة هذه 

و تستشــف الوصــایة الراســمة للمعــالم المحــددة علــى   لحریتهــا ، ذلــك أن الحریــة مظهــر مــن مظــاهر الرشــد الــذي یعــد أحــد مبــادئ الحداثــة 
 : اآلتي  مستوى البنیة العمیقة التي تتقاطع ضدیا في ثنائیات تسفر عن اإلجبار الالشعوري كما یتضح من المربع السیمیائي 

إجبار                                                          اختیار
)قید (                                                       )حریة ( 
 

   

 
 
 
 

 
  

إجبار                                                     ال اختیار
 )اختاري (                                                   )خیرتك ( 
 

الـتي هــي   تظهـر تناقضــا فـي تكــریس الــوهم المنشــود المتمثـل فـي إظهــار حریــة اإلرادة ) اختــاري  –خیرتــك ( إن اســتنطاق الثنائیــة الضــدیة 
)  الـال فعل (مسلوبة و مصادرة بقرار ال شعوري ، اجتماعیا و سیاسیا ، حیث یلغي االختیار المسبق من اآلخر فمفعول الفعل االختیـاري 

 .في القید معلنة الال اختیار  و تتماهي الحریة . التي تبدو منبثقة عن الالحریة ) الحریة ( یصبح معادال لموضوع 
یلغي فیه كل الحلول النسبیة ضمن ثنائیة ضدیة ذات بعد دیني اجتماعي ، تكمل الثنائیة  و في المقطع الموالي یقدم الشاعر عرضا     
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.السابقة و تؤكدها 
اختاري الحب أو الال حب    
فجبن أال تختاري    
ال توجد منطقة وسطى    
ما بین الجنة و النار    
حیـــث جـــاءت ذاكــرة النـــاص لتمثـــل  األفقـــي حـــذف المخاطـــب ضـــمنیا مـــن البنیـــة الســـطحیة،  و یظهـــر علـــى مســـتوى الحـــوار التواصـــلي    
مغیبة و صامتة مستمعة ، لم تمنـح فسـحة  ببنت شفة ، بل ظلت  إذ لم تنبس هذه المرأة   مرجعیة واقع المرأة العربیة في معطى باهت ، 
صــاغیة تتلقــى ركامــا مــن األفعــال األمریــة المبثوثــة علــى مســتوى الفضــاء البصــري الخطــي فــي  للتعبــیر عــن الــرأي ، وظلــت متلقیــة ســلبیة  

 .أحیاز مستقلة 
ارمي أوراقك كلها و سأرضى عن أي قرار    
...قومي    
...انفعلي   
... انفجري  
. ال تقفي مثل المسمار  
 ال تسعى من الثاب فالمرأة العربیة التي یرید لها الشاعر أن تتحرر یسجل أنها   

إلــى أن حریتهــا مرهونــة ‘، و هــو مــا یشــیر ...) انفعلــي قومــي، ( الســتار تتلقــى األوامــر و النواهــي  إلــى المتحــول ، فهــي مــا زالــت خلــف 
و .  بنطقهــا ، و هــي ال تقــوى علــى النطــق مــا لــم تتعلــم و تمــزق ســتار الجهــل ، و تتجــاوز حــدود قیــد الماضــیو ذلــك شــرط لبدایــة تحررهــا 

 .یالحظ أن الناص لم یمنحها حتى حق الرغبة في إبداء الرأي 
كلمــة واحــدة عــبر أبیــات  حیــث لــم یســمع للمــرأة  عمودیــا ) نیابیــا (    و علــى مســتوى الحــوار الخــارجي جــاء الحــوار أحــادي القطــب،أي   

 .واصفا واقع المرأة المشدودة إلى الماضي طورا ، و أمرا ناهیا تارة أخرى  فالحوار یسیر . .القصیدة كلها 
الفاقـد لحریــة ) ال تقفـي مثـل المسـمار ( ، مع واقع المــرأة ...) كالقشة ...ال یمكن أن ابقي ( و تتعادل مرجعیة الشاعر و ترسبات واقعه   

 .اإلرادة و المشدود بأغالل التقالید مما یمنع تحول العطالة إلى حركة إلزاحة الثبات و عدم الركون إلى المقدر
ال یمكن أن أبقى أبدا    
كالقشة تحت األمطار    
مرهقة أنت و خائفة    
و طویل جدا مشواري   
غوصي في البحر أو ابتعدي   
ال بحر من غیر دوار   
الحب مواجهة كبرى   
إبحار ضد تیار   
صلب ، و عذاب ، و دموع ، و رحیل بین األقمار یقتلني جبنك یا امرأة   
....تتسلى من خلف ستار   

ــة الطلبیــة  ــة " یقتلــني جبنــك یــا امــرأة " وفــي هــذه المقطوعــة المشــتملة علــى الجمل بتقــدیم المفصــح عنــه مــن النــداء ، و هــو الجملــة  المحول
و .  یالحــظ فیهــا أن المنــادى و هــي المــرأة العربیــة المعنیــة بالخطــاب قــد جــاء نكــرة غــیر مقصــودة منصــوبة" یقتلــني جبنــك " المضــارعیة 
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التوجیــه الــداللي لـذلك یســفر عــن أن هــذه المخاطبــة هــي امــرأة أیــا كانــت هــذه المــرأة ، فهــي مخاطبــة مطلقــة ال متناهیــة ، وهــي لیســت امــرأة 
و هـو یـرى أن هـذه المـرأة المعنیـة بالنـداء التـي . بعینها ، ومن ثم فالمعنیة بالخطاب هي كل امــرأة موصــوفة بأنهـا تتسـلى من خلـف سـتار 

و هــذا . و أنها ال تقوى على التسلي إال من خلف الستارهي امرأة تشكل السواد األعظم من المجتمع العربي  یفصح عن أن جبنها یقتله ، 
حیـث تصـبح هـذه المخاطبـة محـدودة معروفـة باإلمكـان تجـاوز اإلشـكالیة العصـیة   مبنیـا علـى الضـم ،" امـرأة " بخالف مـا لوجـاء المنــادى 

قـد " و ذلك مدعاة ألن تتحول الوحدة اإلسنادیة الماضویة.ومن ثم احتواؤها ، وحینئذ یتحول الناص من متشائم إلى متفائل  التي تعانیها ، 
ولكن لمـا لــم یحصـل ذلــك ظلت المســحة التشـاؤمیة ملقیـة بظاللهـا " . أخیرك " المؤدیة وظیفة الخبر إلى وحدة إسنادیة مضارعیة " خیرتك 

 .على لغة هذه المقطوعة 
إن االنفتاح على ثقافة العصر و إبداعاته و مستحدثاته ، و كسر حدود الزمان المجتمعات األحادیـة الـزمن من مواجهتهـا ، و هـو انفتاح  

وضـعیة أ و شــرعیة ، و مـس حـتى صـور و أنمــاط الســلوك و العیــش لمواكبـة البشـریة فـي مسـارها   سـواء أكانــت  مس كل القیم الحضاریة
و لقد استطات بعض المجتمعات أن تخوض بشجاعة التصـدع .  أحدث صدمة حضاریة عنیفة لم تتمكن و العادات و التقالید   الحضاري

بصدمة فلم یمـیز حیالهـا بیــن الهویــة الشـرعیة و الهویـة  البعض اآلخرمن المجتمعات    المتبدي في كیان الحضارة و التراث ، كما أصیب 
 . التقلیدیة

طائفـة من الرجــال المثقفیـن فـي مجتمعاتنــا ، و فـي  یعززذلـك ، و یبیـن أن "تتســلى مــن خلـف سـتار"  فالسطر المبتدأ بالجملة المضارعیة  
مـن مرافقـة زوجته فـي الشـارع ، و كثـیرا مــا یتركهـا تسـیر خلفه ، بـل ظــل إلى  عصرنا هذا ما زال الرجل منهم یترفع علـى نحـو یسـتحیفیه 
فقـد قــدر للمرأة العربیـة فـي ســجل التقالیـد أال . مخالفته مناطا للسخریة و التندر وقت قریب مثل هذا السلوك مدعاة للوقار و الهیبة ، وتعد 

تشتري حاجتها بنفسها ، و أال تجلس إلى مائدة الضیوف و لـو كــانوا مـن األقـارب ، و أال تتحـدث معهــم ، و إنما یكـون كـل ذلك كــان یتــم 
 .  و تتسلى بأحادیثهم و مسامراتهم من خلف ستار حجرتها ، تسترق السمع ، 

:و تأتي الوحدة القرائیةاآلتیة 
یقتلني جنبك یا امرأة

 تتسلى من خلف ستار   
لتطرح معنى خفیا و مسكوتا عنه ، و هو قضیة اللبـاس العربـي التقلیـدي ، و بعـض األلبسـة األخـرى الوافــدة علـى مجتمعاتنــا العربیـة و    

فبــات  فرصــتها النظـام التركــي علــى المــرأة العربیــة ، و بــذلك انقلبــت القیــم ،  وهــي مالبــس . اإلســالمیة ، مثــل النقــاب و اللحــاف و الحائــك
على الجسم ، حیث صـمم فـي بغـداد فـي أوج   و األصیل دخیال ، كما هو الشأن بالنسبة إلى السروال الطویل المضبوط الدخیل أصیال ، 

الحضارة العربیــة اإلسالمیة أیـام المـأمون ، و أصـبح درجـة سـائدة إلـى أن تفككـت الخالفـة اإلسالمیة ، و سـرعان ما انتشـر فـي أوربـا بــدل 
الجبــة بســبب مالءمتـه و مناســبته لحركــة الجســم ، و مــع ذلــك وجــدنا بعــض البیئـات العربیــة تعتقــده دخیــال ، بــل و صــل األمــر إلــى اعتبـار 

 .مرتدیه خارجا عن التقالید و القیم و األعراف االجتماعیة 
لــذلك تبــدو أقطــاب الصــراع فـي هــذا الخطــاب غــیر متكافئــة ، و أحادیــة التـأثیر، فجــاء التوتــر مــن جانــب واحــد هــو جانــب المرسـل الــذي    

كمـا تــبرز الثنائیـات الضـدیة .یمارسه العقــل الــذكوري علــى األنــثى یملي على المتلقي ، مما یؤكد الوصایة و األمر السلطوي الذي ما انفك 
الـآل حـب ، الموت فـوق الـدفتر ،الخـوف ، النـار ، ( مشكلة صراعا درامیا بین تقالید الماضي الجاثمة علــى مصـیر المـرأة العربیــة و قـدرها 

،الجنــة ، الغــوص ،   الحــب ، المــوت علــى الصــدر( و بیــن حریــة اإلرادة ة ، القــدرة علــى التغیــیر و التجدیــد ...) التســلي مــن وراء ســتار 
 .المواجهة 
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حریة االختیار                                       
 

   

 
  

حتمیة التقلید  -                                        حتمیة التجدید -
الموت على الدفتر  -                                 الموت على الصدر -
الال حب  -                                                  الحب -
النار  -                                                   الجنة -
الخوف  -                                                 الغوص-
)خلف ستار( -                                                المواجھة-
 

صراع الثنائیات الضدیة                              
                             
التحسر و التمني = نھایة                             

 
و. أما اإلیقاع الموسیقي فجاء خارجیا محموال على تفعیلة الخبب التي جاءت سریعة متالحقة مترددة یواكبها صوت الراء التكراري      

التي على الرغم من إهمال نظام البحر و القافیة و حرف الروي جاء النص متشاكال ملتزما بروي واحد تتوازى فیه إیقاعات القوافي   
:، كما یتضح من الرسمة اآلتیة   تتعانق دون أن تتقاطع ، لتحاضر داخلها إیقاعات أخرى ثانویة تقاطعها و ال تشكلها
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اختاري 
أشعاري 
وسطى           

النار 
قومي                   
انفعلي                  
انفجري                 

المسمار 
األمطار 
خائفة           

مشواري 
ابتعدي          
قرار          
كبرى         

األقمار 
امرأة        

ستار    
 اإلعصار

 و قد أضفى هذا التوازي على النص مسحة ترددیة توحي بعدم ثقة الشاعر في حصول ما یدعو إلیه ، و هو دخول المرأة األنثى أو المرأة
 الرمز إلى العالم الذي حاول أن یرسم فضاءاته المؤملة ، لتنتهي القصیدة بحسرة و تشوق إلى روح التغییر ، و لكن عن طریق التمني

. الالمتناهي في اتجاه األنا الساعیة إلى مغادرة الواقع في نفس اآلخر رغم االنشداد الدائم إلیه 
..أه لو حبك یبلعني   
.یقلعني مثل اإلعصار   

، و أدى هذا األمر إلى غیاب) ١٥(لم یحظ باتفاق بین الدارسین ) ١٤(و أخلص إلى أن هذا المنهذج الذي یدعى منهجا سیمیائیا   
، وما نجده سوى آراء تسعى إلى إضاءة بعض جوانب النص دون بعضه بما یشفي الغلیل  تقوى على استكناه النص األدب نظریة شاملة  

نفسیة ، و اجتماعیة ، و ثقافیة ، و حضاریة ، تعمل على: اآلخر، و مرجع ذلك إلى أن الخطاب األدبي تتحكم فیه نوازع كثیرة   
و كلها تسعى إلى كشف الجوانب الغامضة في العمل األدبي للوقوف على مواطن اإلبداع ، و الجمال فیه ،  اتجاهات فكریة في الدراسة  

 و نسجل أن هناك من لم ینظر في المبادئ ، و إنما نظر إلى مسلمات التطبیق ، ومن ثم فال عجب أن نرى تمحل بین حین تحلیله
.لنص إبداعي قد التالئمه هذه اآللة السیمیائیة أو تلك 

 
 

الهوامش  اإلحاالت :
 
.و غیره  ١٩٨٠االسمالعربي الجریج / انظر على سبیل المثال كتابة  -١
 .٤٢ص . س . محمد عزام م  -٢
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. ٦٦ص  ١٩٩٠محمد البكري دار الحوار ، الالذقیة / مبادئ علم األدلة ، ت  –روالن بارت  -٣
4 –J . COOUET . SEMANTIOUE DE PARIS . H . P . PARIS 1970 ? P 54.  

 . ١٩٦ص  ١٩٧٠مونان جورج ، مقدمة للسیمیولوجیا ، باریس  -٥
 . ٣٦ص  ١٩٨٥صالح القرمادي و آخرین ، الدار العربیة للكتاب طرابلس لیبیا / دو سوسیر ، محاضرات في األلسنیة العامة ، ت  -٦
 . ١٧ص . س . محمد عزام ، م  -٧
. و ما بعدھا  ١١٠ص  ١٩٨٠محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ، استراتجیة التناص ، مركز التعاون العربي بیروت / انظر  -٨
 .١٢٢بیروت ص  ١٩٨٢ / ١٨حوار مع جولیا كریستیفا ، مجلة الفكر العربي ، عدد  –فؤاد منصور  -٩

العدسة المقعرة فیزیائیا تعمل على تشتیت األشعة و توسیع الرؤیة على عكس العدسة المحدبة أو الالمعة التي تعمل على تجمیع -١٠  
.األشعة في بؤرة واحدة 

 ١٩٩٨جولیا كریستیفا ، برنامج حساء المعرفة ، قناة التلفزة الفرنسیة األولى ، أبریل  – ١١
ینظر جان كوھن ، بنیة اللغة الشعریة ، ترجمة محمد الولي   )١٢( 

محمود أحمد / ، و د  ١٩٨٦،  ١، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط ٧٥و محمد العمري ، ص 
، و عباس محمود العقاد ١٩٨١، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ،  ٣٤٦إلى  ٣٣٤نحلة ، لغة القرآن الكریم في جزء عم ، من ص   

، ٥، دار المعارف ، القاھرة ، ط  ٤٩، أشتات مجتمعات في اللغة و األدب ، ص 
تصنیف لصور الجملة و الوحدة اإلسنادیة الوظیفیة و تیسیر تعلمھا في المرحلة الثانویة ، رساة دكتوراه ،: ینظر بومعزة رابح ) ١٣(  

..١٥٢، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤جامعة الجزائر ، 
 .٣٣، بیروت ، ص  ١٩٩٧سعید حسن بحیري ، علم لغة النص ، مكتبة لبنان ناشرون  -)١٤(

 ١٩٧٣ / ٤و ینظر نزار قباني ، قصائد متوحشة ، مطبعة منشورات نزار قباني ، بیروت ، ط 
وأنظر ، مثال ، مارسیلو داكسال ، اإلتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة ، ترجمة حمید لحمداني ، و أخرون ، إفریقیا الشرق ، الدار.   

منذ عیاشي ، طالس للدراسات و الترجمة و النشر و دمشق/ ، و بییر جیرو ، علم اإلشارة ، السیمیولوجیا ، ترجمة د  ١٩٨٧البیضاء ،   
شكري/ و ینظر تحدث د . ١٩٨٧، وروالن بارث ، مبادئ في علم الداللة ، ترجمة محمد البكري ، الدار البیضاء ،  ١٩٨٨،  ١، ط   

 . ١٩٨٦،  ١، و توالیھا ، دار الحداثة ، لبنان ، بیروت ، ط ٩عزیز الماضي عن ھذه الخالفات ، أنظر كتابھ ، في نظریة األدب ، ص 
، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، ١٥٢، ص  ٢ینظر ، في قضایا الدال و المدلول ، ابن جني ، الخصائصض ، ج ) ١٥(  

، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، ١٠٩وفردینان دي سوسیر ، دروس في األلسنیة العامة ، تعریب صالح القرمادي و آخرون ، ص   
١٩٨٥  ،

 
 
 
 
  

Page 9 of 9االتجاھات السیمیائیة المعاصرة

01/12/2010http://www.adablabo.net/boumeza.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/boumeza.htm
http://www.pdffactory.com


 شخصیة الیهودي وداللتها
 قراءة في ثالثة نصوص شعبیة

 
عزوي امحمد :الدكتـور

جامعـة فرحـات عبـاس سطیـف
  

ثالثة نصوص مختلفة الشكل متباعدة في المضامین ظاهریا ، لكنها في كوامنهــا الداخلیــة ، وفـي عالقاتها المتفاعلــة تبــدو أنهـا تسـعى إلى 
تحقیــق غایــة واحــدة ، هــذه الغایــة تشــكل فــي ذاتهــا صـراعا، یغــوص أحیانــا ویطفـو فــي أحــایین أخرى،مشــكال تناقضــا إنســانیا علــى المســتوى 

 .العام لإلنسان
الحقیقة ، أخذت شخصیة الیهودي كموضوع لمجموعة من الدوال التي تحتاج إلـى وقفـة متأنیـة،من خـالل اسـتنطاق النصـوص ومسـاءلتها  

والواقــع قــد تجمــع لــدي مجموعــة كثــیرة مــن .  عــن مــا تحملــه هــذه المضــامین مــن دالالت رمزیــة ، قــد تنطبــق علــى وقــائع ماضــیة أو آنیــة 
النصوص القصصیة الشعبیة ، فلم أجد فـي شخصــیاتها أثــرا لشخصــیة الیهــودي مــا عـدا ثالثــة منهـا ، فاسـتوقفتني هـذه النصـوص الثالثـة ، 
فأعــدت قراءتهــا مــرات كثــیرة، ة والســبب فــي ذلــك هــو أنــني لمــا أعــود إلــى المتعــارف علیــه فــي األوســاط الشــعبیة، والــذي أصــبح عرفــا فــي 
تقالیدها هو أن ذكر اسم الیهودي غیر مستحب وكأنه رجس ، فإذا حدث ذلك أثناء الحدیث فعلى المتكلم أن یعقـب بعـد ذكر االسـم أللعنـة 

 ) .لیهودي نعلو ربي أو لیهود ربي إلعنو( 

 من هذا المنطلق تساءلت عن وجود هذه الشخصیة في النصوص الشعبیة ؟ وعن قبولها في التداول بین الجماعة الشعبیة الرافضة لها؟ 

 .وربما لها أسماء أخرى في أماكن أخرى. قاضي لحمام . العجب . العربي والیهودي أو سلة الذبان: هذه النصوص هي  
 ، صراع حاد بین الیهودي والعربي حول من یســتطیع علــى مایملك منافسـه ، ویفـوز العربـي شـیوخ الیهــود المخفییــن عــن العربي والیهودي 

 .األحداث
 .في تعلم أصول السحر فیدخل الیهودي في صراع معه لیمنعه من هذا العلم ، فینتصر الشاب علیه.....  ، یتفوق شاب عربيالعجب 

یقاضي الرجـل الیهــودي . فیخونه في مله ویتزوج إمرأته ویطرد أبناءه .  ، یسافر الرجل ویترك ماله وأهله أمانة عند الیهودي قاضي لحمام
 .فیسترجع حقه بالعدل

فإنها تتحول من مظهرها األفقي التي تبدو في شكلها البسیط إلى مظهرها العمودي   )العربي والیهودي( فإذا عدنا إلى داللة الشخصیتین  
لكــن الســیطرة علــى الجــود هــي . الــدال علــى قضــایا متعــددة منفتحــة ، لكنهــا مســتقطبة حــول التمكــن فــي الوجــود والســیطرة علــى هــذا الوجــود

ألن فــي اعتقــادهم أنهــم شــعب اهللا المختــار وبقیــة األمــم ال قیمــة لهــا  (المحاولــة الدائبــة المســتمرة الــتي تحولــت إلــى صــفة لصــیقة بــالیهود، 

)  عندهم
]١[]١[

.وهذا معروف حتى في اسفارهم الدینیة 
 

تنسحب على كل مقاومة للبقاء، كمجموعة بشریة لها نفس الوجـود، ولعــل هــذا التنافر بین داللـة الشخصـیتین ) العربي(والشخصیة المقابلة 
بلوا علیه  –ألن الیهود . یعود إلى عهود خلت ینتقل عبر األجیال المتنافرة في مسار التاریخ  ما یحسبه الناس كرما ورعایـة (  –وهذا ما جُ

ســخرة لخــدمتهم ال یمنــع الیهــود مــن الحقــد علیهــم ... وحفــاوة یعــده الیهــود واجبــا مفروضــا علــى غــیر الیهــود  ُ ألن شــعوب األرض زعمهــم م

]٢[)والتآمر على سالمتهما واإلعداد لتقویض أركانها وتخریب دیارها واغتصاب أموالها ، والبطش بحكامها وقادتها
 

ممـا   -علـى األقـل فـي المجتمـع الجزائــري  –وربما،نتیجة لخـبرة الشـعوب مـع هـؤالء كونـوا لهـم صـورة فضــیعة اختزنـت فـي الـذاكرة الشـعبیة 
 .جعل ورودهم في القصص الشعبي نادرا
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فــإذا وقفنـا عنـد النـص القصصــي الموسـوم بـالعربي والیهــودي
]٣[

وتعرضـنا لمــدلوالتها الداخلیــة الـتي یتكـئ علیهــا النــص فـي مدلولــه العــام ،  
 یتضح لنا أنه قائم على الصراع بین طرفین ؛ أحدهما یرید إلغاء اآلخر 

والرغبة الیهودیة فــي . والصراع هنا بین حق الوجود وبین الرغبة في إلغاء هذا الوجود، حق الوجود لكافة الناس ، والحیاة في أمن وسالم  

السیطرة على هذا الوجود بطریقة االستیالء االستحواذ ثم السیطرة على كل مقومات حیاة اإلنسان
]٤[

 . 
 

 .فتجسد هذا الوضع في المنافسة الحادة بین العربي والیهودي ، فالنص یروي أن كلیهما یتمتع بثروة كبیرة ویعیشان معا في مكان واحد 
ال ( لكــن الیهــودي لــم یســتوعب أن یكــون غــیره مالكــا للمــال مقــابال لــه، وهــذا اإلحســاس مبعثــه المــوروث الثقــافي والعقائــدي للیهــود ، وهــذا 

لكــونهم یقـودهم اإللــه إلــى الفــوز المســتمر ألنــه شـعبه المختــار كمـا یزعمــون، بــل ألقلیتهــم وسـعة ثــروتهم واسـتحواذهم علــى مقالیــد الحكــم فــي 

)العالم ، وطول باعهم في ترجیح كفة الجهة الغالبة التي یرون فیها مصالحهم 
]٥[

 
 

لذا تحرك الیهودي محـاوال اإلســتالء علـى العربـي وأموالـه ، فـدعاه إلـى منافسـة جریئـة ، الخاسـر منهمــا یـترك مالـه وأهلـه للـرابح ویخـرج مــن 
 .مقامه 

الیهــودي فــي هــذا الوضــع كمــا یشــیر النــص اعتمــد علــى حكمائــه مــن الشــیوخ ، الــذین أخفــاهم النــص ، وهــذه داللــة أخــرى تبــن شخصــیة  
القوة الفاعلة والمحرك الدافع في الحركة الیهودیة والـتي تعمــل فـي ( یمثلون في الحقیقة  وهؤالء الشیوخ. الیهودي المزدوجة الظاهرة والباطنة

 الوضـع الــدولي ومـا یجـري فیه مـن أمـور تتـم ، وهـذا مـا نجـده فـي  ]٦[)إذكاء نار الحقد والبغض في نفوس الیهود اتجاه المسـلمین خاصــة 
لـم یكــن نتیجـة تعصــب عرقـي أودیــني كمــا یـدعون    أد ولف هتلر  ولعل ما قام به اتجاههم زعیم الحزب النازي في ألمانیا. كلها في الخفاء

فقد أثبتت لي األیام أن ما من عمل مخالف لألخالق ، ومــا مـن جریمــة : ( ، بلة كان نتیجة الفساد الذي ألحقه الیهود بمجتمعه ، إذ یقول 
بحــق المجتمــع إال وللیهــود فیهــا یــد ، فقــد امتــدت أصــابع األخطبــوط الیهــودي إلــى جمیــع المیــادین وفــرض ســیطرته علیهــا ، وأصــبح هــذا 

)  التغلغل كالطعون األسود بل أشد منه فتكا
]٧[

.
 

غــیر أن القــاص الشــعبي ، وشــعورا منــه بمــا یحیــط األمــة مــن مخاطــر . وتــأتي هــذه المنافســة فــي الواقــع لتعــبر عــن التحــدي بیــن الطــرفین 
حباط یعاني منهما نفسیا ، أراد أن یوجد نوعا من اإلنتصاربوسائله الخاصـة،  ٕ حساسه بانهزام وا ٕ وتكالب التي تحاكها الصهیونیة العالمیة ، وا

 .لیحقق بذلك توازنا نفسیا بین واقع معاش وواقع متخیل
ورغم االنتصار الذي حققه العربي على خصمه إال أنه لم یستغل الشرط الموضوع بینهما ، وذلـك للحفاظ علـى القیــم اإلنسـانیة والروحیـة   

 .التي تلعب دور الحاجز للنفس اإلنسانیة من الخروج من إنسانیتها 
معناهــا أن ( كمــا أن هــذا التصــرف أعطــى بعــدا آخــر یتمثــل فــي تعریــة شخصــیة الیهــودي مــن القیــم اإلنســانیة بصــفة عامــة ، ألن القیمــة   

وهـذا المعــنى القیمـي قـد انعـدم عنـد الیهودي فـي النــص  . ]٨[)هناك حواجز تحجز الطاقة الحیویة لتضبط منطلقاتها ، وترفعها إلى أعلى 
 .الثالث كما سنرى فیما بعد

ذا كــان النــص األول اعتمــد علـى الجانــب المــادي إلعطــاء صــورة متكاملـة لشخصــیة الیهــودي القائمــة علــى الجشــع والطمــع واســعي نحــو   ٕ وا
لغاء اآلخر  ٕ  .التفرد بالمال وا

فــالعنوان ظاهریــا هــو الســحر ، والســحر هــو . فــإن النــص الثــاني الموســوم بـــ العجــب فإنــه ینحــى منحــى آخــر، ربمــا أشــد خطــرا مــن األول  
العلم، وحتى في الثقافات القدیمة كأنة الساحر هو العالم، فالنص یوحي أن هذا العلـم أوقفـه الیهودي حكـرا علـى بـني قومـه ال غـیر ، وكـل 

 .من یتجرأ ویتعلمه فمصیره الموت حسب ما ذكره النص
ــك التكنولوجیـا النوویة وما تالقیه من   النص الشـعبي علــى الــرغم مــن قدمــه هـو محاولـة  ولعل أقرب حالة لنا یمثلها ُل َ إیــران فـي مسـعاها تَم
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 .معارضة شدیدة من الدول التي تسیطر علیها قوى صهیونیة و على رأسها أمریكا و إسرائیل 
  على أن نأخذ النص بهــذا المأخـذ ، ثم أن النـص  إنني حملت النص ما ال یحتمل ، لكن تداعیات النص التأویلیة ترغمنا  وقد یقول قائل

أن النصوص الشعبیة قد تخلت عن مفهوم الزمن و خاصة الــزمن الفیزیولوجـي،إذ لهـا زمنهــا الخـاص،   و إن كان قدیما فإنه من المعروف
                                                       و هذا الزمن

القدیمة عبارة عن مواجهة حضـاریة و إال بمـاذا نفســر رفـض الیهـودي ألي إنسـان   النص  مرن نضعه حیثما ینطبق، من هنا كانت أحاث
 .بین األمم المتخلفة و األمم المتحضرة  من غیرهم الحصول على علم السحر ؟ إال أنه یمكن اعتباره أیضا الصراع القائم

مـا تخططــه   وفق  الكبرى العالمیة تسیر  هذه األمم لیست یهودیة و لكن نفوذ الیهود قائما فیها ، فوسائل اإلعالم   ونحن نعرف أن اغلب
 .المنظمات و اللوبیات الیهودیة

مما جعل القــاص . التفرد و التفوق   النص لم یعط تفاصیل كثیرة إال أنه عرض شخصیة الیهودي في ومضات سریعة كلها توحي بمظهر
هنـا تقاطعـا بیــن النــص   إلـى علم الســحر و التمكــن منـه ، ونالحـظ   الـذي تمكــن مــن الوصــول  للشـاب  الشعبي یجره إلى نهایته و ینتصر

 .التفوق  التي یعتمد علیها في تحقیق  الیهودي كانت من المرتكزات  األول و الثاني ، في أن نهایة
أن یحقق انتصارا ولو معنویا ، وهنا ال أجزم أن القـاص كـان واعیــا تمــام الوعـي   إذ أراد  و ربما هذا یعود إلى الحالة النفسیة للقاص نفسه

 .بما یعرضه من أحداث متتالیة في النص 
یصــعب علینــا ا ن نقــرر مــا إذا كــان المبــدع األول للنــص عمــد إلــى وضــع . النــص الشــعبي مجهــول المكــان و الزمــان و المؤلــف   ومــادام

 .بذلك بطریقة الوضع دون القصد  داله عن وعي تام أو أنه صدرت عنه من ال وعي  عالقات
مســیرة ( بیــن أفــراد الشــعب مهمــا كانـت بســیطة كبســاطة معیشــتهم، وقــد رافقــت الــدوال  هــذا ال ینفــي تــداول و اســتعمال الــدوال  ولكــن

)عبر تاریخه و تطوره و حافظ طیلة هذه الفترة على جوهره الـدال  اإلنسان
]٩[

هـذه الحركیــة   فـدخلت ضــمن حركیـة الفكــر عنـدهم، 
 . تتفاعل في إطار القیم المعرفیة الشعبیة

ذا انتقلنا إلى النص الثالث والذي یحمـل عنــوان قاضــي لحمام ،سنكتشـف بعـض الـدالالت الـتي تحملهـا شخصـیة الیهـودي ،ویمكـن أن     ٕ وا
 :نأخذ في التعامل مع هذا النص منحى آخر حتى تتضح أبعاده ،ویمكن تفكیك النص إلى الوحدات التالیة

 .األب ،األم ، الولدان ، الیهودي : الشخوص  
 المال : المرتكز الظاهر 

 مكر الیهود:   المرتكز المخفي

 األب یعود من رحلة البحث بدجاجة تبیض ذهبا 

 محاولة التعرف على مصدر الذهب: الیهودي 

 اكتشاف الدجاجة 

 ذهاب األب إلى الحج: المبرر لالستالء علیها 

 : بالزوجة بـ لإلقاعالیهودي ینصب شراكه 
 تقدیم الهدایا ـ تقدیم المال ـ توالي الزیارات ـ 

 .وقوع الزوجة في شباكه ؛ الزواج ـ السیطرة علیها ـ العمل على طرد األوالدـ ذبح الدجاجة ـ السیطرة على األموال واألمالك : النتیجة 
 لكن ما دخل الیهودي ؟ أو باألحرى لماذا كان النص متكئا على الیهودي؟

ال انتهـــى األمـــر باكتشـــاف البیـــض الـــذهبي ، وعـــاش الزوجـــان وأوالدهمـــا فـــي ســـعاة  ٕ ألن القســـم األول كـــان ســـببا مباشـــرا لوجـــود الیهـــودي، وا
هـذه الرسـالة فیها خلفیـات حضـاریة .ینتهي الحلم ویعـود العــي إلـى الوقـع ، حینئــذ یكــون النص لـم یـؤد رسـالته الـتي یجـب أن تصـل ،وهناء 

Page 3 of 5شخصیة الیھودي وداللتھا

01/12/2010http://www.adablabo.net/azoui.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/azoui.htm
http://www.pdffactory.com


 .وعقائدیة ودینیة تختفي ظالل أحداث النص
 .من المعروف أن المال زینة الحیاة وركیزتها ، والمال قیمة من القیم االقتصادیة التي تعطي لصاحبها قیمة اجتماعیة المجتمع

فمنـذ أن شـاهد الیهـودي البیض . غیر أن الیهود نظـروا إلى المـال نظـرة مغــایرة لنـاموس الحیــاة ، وجعلـوه وسـیلة للسـیطرة واســتغالل النـاس 
 .الذهبي غشیه الطمع وركبه الجشع فقرر الوصول إلیه مهما كلفه األمر

 :فالنص یقدم له مسوغین مهمین 
 .غیاب الزوج الذي كان عائقا أساسیا:   المسوغ األول

 .المرأة ، وهي بطبیعة الحال ضعیفة ال تقاوم اإلغراء )الزوجة : ( المسوغ الثاني 
 .فاستغل الیهودي هذین المسوغین أبشع استغالل ، فغیاب الزوج حوله إلى موت أكید 

 .تقدیم الهدایا واألموال والتردد على البیت أوجد نوعا من األلفة التي تحولت باالحتكاك إلى حب 
ــدین الــرابطین للماضــي   وبهــذه الطریقــة الــتي مارســها اســتطاع أن یكــون اآلمــر النــاهي فــي البیــت ، ولكــن بقیــت لــه مشــكلة تتمثــل فــي الول

بالمستقبل ، أمـا الحاضر فهـو یملـك زمامـه ، هـذا الـرابط تشــده عالقــة، هـذه العالقـة هـي الدجاجـة الـتي ضـمت الماضـي فـي دائــرة مغلقـة ، 
ـ لذا قرر غلق دائرة المستقبل بذبح الدجاجة وبذلك تنفـك تلــك العالقـة ، ویســتفرد   وتركت المستقبل في دائرة مفتوحة ـ احتمال عودة الغائب

 .بالزوجة 
 .فإذا عاودنا تركیب هذه الوحدات فإننا إلى داللتین ، داللة خاصة بالنص ، وداللة عامة خارج النص 

فاألولى ، هي أن الیهودي رغم وضعه المادي الممتاز لم یحتمل رؤیة آخر یملك ماال غیره وینافسه ، كما حدث في النص األول ـ العربي 
والیهودي ـ ألن غرضه بالدرجة األول هو تحطیـم األسـرة الــتي أخـذت تحتل مكانـة اجتماعیة بفضــل بیـض الدجاجــة الذهبي ، ولیــس المـال 

 .ألنه لما استولى على المرأة ومالها قام بذبح الدجاجة وهي مصدر المال ، ألنه في حقیقته یعرف أن الرجل لم یمت وسیعود بعد حین 
فإذا كان النص ظاهریا اعتمد على عامل المال ،لكـن المـال یأتي فــي الدرجـة الثانیـة بالنسـبة إلیــه ــ ألنــه صــاحب مـال ــ فاعتمـد علــى قطـع 

كون له سلطة اجتماعیة ومالیة ُ    .الطریق أمام منافسه الجدید لیبقى متسلطا متفردا بماله الذي ی

والثانیة یمكن أن نسقطها على أي وضع مشابه لما في النص سـواء علـى مسـتوى األحـداث أوعلـى مسـتوى المؤسسـات ، كاالسـتعمار، أو  
 .المنظمات النقدیة الدولیة 

والمالحــظ فــي جمیــع النصــوص ـــ وهــي قلیلــة ـــ الــتي یكــون فیهــا الیهــودي طرفــا مــن األطــراف المتحركــة داخــل النــص یكــون الصــراع فیهــا   
صراعا حضاریا أو صراعا عقائدیا أو صراعا مادیا، ویأخذ صفة الدیمومة من الماضي مـارا بالحاضــر إلــى المسـتقبل ، وكـل طرف یعمــل 
ن كانت الغلبة دائما في النص الشعبي للبطل الشعبي ؛ وهـو تعبیر عــن حــاالت نفسـیة إلرضــاء النـاس ـــ المتلقــي ـ  ٕ للقضاء على اآلخر ، وا

عادة توازنهم وجعلهم  ٕ )ینظرون إلى دائما فتختفي من حولهم مهازل الحیاة وعبثهــا ، ومآسـیها ولــو إلـى حیــن قصـیر مـن الـزمن ( وا
١
هـذا  ٠

الزمن القصیر في عمر النص یولد االنتشاء بالنصر في زمن متخیــل یعكـس اتجـاه الـزمن الواقعــي ، فیخلـق واقعا مغــایرا داخلیا یحطــم فیـه 
 . الواقع الخارجي لیعطي نفسا للحیاة 

  
 :الهوامش

 
  

  
 
  

Page 4 of 5شخصیة الیھودي وداللتھا

01/12/2010http://www.adablabo.net/azoui.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/azoui.htm
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠ص  ٢٠٠٦- ١مصر ط –ا محمد عزوي، القصة الشعبیة الجزائریة في منطقة األوراس الھیئة العامة لقصور الثقافة  -]١[

 .٢٧ص  -١٩٧١ ١دار اإلرشاد بیروت ط.األفعى الیھودیة في معاقل اإلسالم. عبد هللا التل  - ]٢[

 .الراوي سویكي علي  - ]٣[

 )الكتاب( انظر بروتكوالت حكماء صھیون   - ]٤[

 ١١٤ص  ١٩٧٤الجزائر   ش و ن ت. أصول الصھیونیة ومآلھا . عبد الحمیدبن أبي زیان بن أشنھو  -  ]٥[

 ٢٠٣ص  القصة الشعبیة الجزائریة في منطقة األوراس.   امحمد عزوي - ]٦[

 ١١٤د ت ص   دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت.كفاحي . أدولف ھتلر   - ]٧[

   ١٢٩ص ١٩٦٧البلد غیر معروف ط . دراسات في النفس اإلنسانیة . محمد قطب  - ]٨[

 ٥٧ص  ١٩٨٤-١دار السؤال دمشق ط.مندسة المعنى في السرد االسطوري الملحمي ،جلجامش .قاسم مقداد  - ]٩[

 ٧ص١٩٦٧بغداد .مطبعة شفیق . حكایات وفلسفة .یوسف أین قصیر  -١٠

Page 5 of 5شخصیة الیھودي وداللتھا

01/12/2010http://www.adablabo.net/azoui.htm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.adablabo.net/azoui.htm
http://www.pdffactory.com


 سیمیاء الصراع في تائیة الشنفرى

  
مـحلو عـادل: األستـاذ

معهد اآلداب واللغـات
المركز الجامعي بالوادي
 
 

ل شعر الصعالیك الجاهلیین ظاهرة فریدة في مسار الشعر العربي ألنه یحمل ثورة في المستویین االجتمـاعي والفـني معــا         مّث ُ ی
)١(

 ،
نتجه ُ  .وكأنما أراد أن یقول لنا إن الفن انعكاس للبنیة االجتماعیة التي ینتمي إلیها م

ــم المــرء علــى           ّ قی ُ ع فــي األدب العربــي فنقــل تجربــة ثوریــة فــي المســتوى االجتمــاعي تـرفض أن ی ّ ــق شــعر الصــعالیك عامــل تنــو لقــد حقّ
 ّ ر مكانتــه فـي قبیلتــه علـى أسـاس انتمائــه ألســرة ذات نســب أو مـال بل ترى أن یتــم سـند إلیـه دور وأن تقــدّ ُ أساسِ غیر ذاته ؛أي تــرفض أن ی

 .ذلك بالنظر إلى ما یمتلك من شخصیة ومهارة وذكاء
نــي           ُ هـا الشـعري فأخـذ فــي الغالــب خصـائص مغـایرة لتلــك الــتي ب ولقد بلغت هذه الحركة الثوریة درجة مــن الصــدق انعكسـت علــى فنّ

    .علیها شعر القبیلة

نة متجانسة جعلت الدارسـین یرصــدون المالمــح الفنیـة المشـتركة           ّ ل متنا واحد ومدو شكّ ُ دین إال إنه ی تعدّ ُ وهذا الشعر رغم أنه ألفراد م
 : بین أشعار هؤالء الصعالیك من

 .قصر النصوص فأغلبه مقطوعات         §
مات الشعریة المعتادة خاصة الطللیة منها         §  .العزوف عن المقدّ
 .عدم الحرص على التصریع         §

ة          § الوحدة موضوعیّ
)٢(

.
 

ـــان ــ ّ :وهكـــذا یصـــیر لـــدینا نصّ كـــزٌ هـــو النـــص الجـــاهلي الـــذي ال یحمـــل مثـــل تینـــك الثـــورتین مقابـــل نـــصٍّ هـــامش هـــو النـــص ْ نـــصٌّ مر
ّ مناسب؛ بل ویعمل على تعمیقها وتبریرها في أحیان كثیرة  . الصعلوكي الذي یحمل مالمح الصراع االجتماعي ویبرزها في شكل فني

  
  

 :النصُّ عالمةً .١
  

ر علیها وهي تائیة الشنفرى التي مطلعها           :إذا كان شعر الصعالیك خاضعا لتلك الخصائص فهناك قصیدة ال تكاد تتوّف
 أال أمُّ عمرو أجمعت فاستقّلتِ                  

عت جیرانها إذ توّلتِ                                         وما ودّ
)٣( 

 :فهذه القصیدة
 .بیتا فهي لیست مقطوعة ٣٦تبلغ          §
ة تشكو بین الحبیبة ورحیلها         § متها بینیّ  .مقدّ
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عة         § ّ  .وهي كما یظهر من مطلعها قصیدة مصر
 . بینٌ فغزل فغزو فوصف للصدیق ،ثم حادثة قتل یلیها مقطع حكمة عن الموت: تتعدد مواضیعها         §

ّ الصـعلوكي واتجاهـه مــن الهـامش إلـى المركــز؛  ــه مـن حیــث انزیاحـه عـن خصائص النــص ّ كّل وهنا نلتقط أولى العالمات وهــي النـص
 فما داللة ذلك؟

ما قدّ ُ مكن أن ی ُ  : هناك تأویالن ی

 .أن یكون هذا النص من قصائد الشنفرى األولى في عالم الصعلكة فغلبت علیه خصائص النص المركز في الشعر الجاهلي       .١
ـر فیهـم   .٢ یـن ،وأن یؤّث تلقّ ُ أن یكون هذا االنزیاح داّال على أن الشنفرى یحاول أن یضمن لتائیته الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الم

ــا إلــى أولئــك الــذي هــم فــي ّ علــى النمــط المركــزي فنیّ أكــثر ألنــه ینســج علــى منــوال مــألوف لــدیهم، أو كــان یبتغــي الوصــول بنــص
    .المركز اجتماعیا

ق زمن النص في مسیرة الشنفرى صعلوكا؛أي هل كان في بدایات صعلكته أو بعـد أن  وّث ُ یبدو التأویل األول بحاجة إلى سند تاریخي ی
ه الشعري رت في فنّ  :ومن خالل التائیة نفسها یمكن أن نستأنس ببیتین یقول فیهما.اشتد عوده فیها فأّث

  
ّ بعثتهـا               رِ القسي ْ م  وبـاضعـة حُ

ـتِ                                            ّ شم ُ ة وی ّ  ومن یغزُ یغنـم مر

               ٍ  خرجنا من الوادي الذي بین مشعل

ربتي                                           وبین الجبا هیهات أنشأتُ سُ
)٤( 

ـا  ؛ وهــو مـا )بعثتهــا ، أنشــأتُ (فمــن خــالل هـذین البیتیـن یبـدو لنــا الشــنفرى فـي مكانــة الـزعیم بیـن رفاقــه ألنـه یأخـذ لنفســه مكانــة الفاعــل نحویّ
ربــة ومرانـا ومرورا علــى مراحــل  ـب دُ ح أّال تكون هذه القصیدة فـي بــدایات عهده بالصــعلكة فـأن تكون زعیمــا فــي عصــابة لهو أمر یتطّل رجّ ُ ی

 .كثیرة
هذا بالنسبة للتأویل األول أما التأویل الثاني فإنه یبدو أكثر تماسـكا خاصــة إذا استحضــرنا مناسـبة القصـیدة بحســب المصادر فقــد          

ّ قدم منى وبها حرام بن جابر ، فقیل له :"...جاء في األغاني "هذا قاتل أبیك فشدّ علیه فقتله:ثم
)٥(

.
 

ـة           ّ رمة الحـج الـتي افتخـر بهـا العرب علـى بقی سـة عنــد العــرب وهـي حُ قدّ ُ إذن فالشنفرى أخذ بثأر والــده منتهكــا واحـدة مــن التقالیــد الم
سكه بدینه أن " األمم حین قال النعمان بن المنذر مناظرا كسرى أنو شروان  كون به حتى یبلغ أحدهم من نُ وأما دینها وشریعتها فإنهم متمسّ

ما ، وبیتــا محجوبــا ، ینسـكون فیــه مناسـكهم، ویـذبحون فیـه ذبـائحهم ّ یه أوأخیـه،وهو قـادر لهم أشهرا حرما وبلـدا محر ، فیلقــى الرجـل قاتـل أب

دراك رغمه منه، فیحجزه كرمه ویمنعه دینه عن تناوله بأذى ٕ " على أخذ ثأره وا
)٦(

.
 

ــة الــتي وضــعها هــذا المركــز ذاتــه و           ــر عــن ذلــك بــالقیم الفنیّ لــم إذن انتهــك الشــنفرى القیــم االجتماعیــة الــتي وضــعها المركــز لكــن عبّ
ة التي تعكس انتهاكه للقیم االجتماعیة السائدة  :وداللة ذلك .یستخدم القیم الفنیّ

ّ الذي ألفوه   .محاولة توصیل هذا الحدث إلى أكبر قدر ممكن من المتلقین من خالل استخدام النمط الفني
ـ ّ المركزي بدل الهامشي مخاطبا إیاهم ب " لغتهـم:"تبلیغ هذا الحدث إلى أولئك الذین في مركز المجتمع عبر استخدام المنوال النصي

فعل بكم مثل حرام بن جابر، وأن المظلوم یأخذ بثأره ولو بانتهاك التقالید المتعارف علیها: لیقول لهم ُ   .إنكم لستم بمنأى عن أن ی
ـرا فـي بنیـة النص النتمــاء الشــكل إلــى ضـفة  نتـج توتّ ُ ّ موافـق لتلــك التقالیـد ی إن إدراج حدث ضدّ التقالید االجتماعیة داخل نســیج فــني
ُضفیان على النص مزیجا من األلفة والغرابة في آن معا مما قــد  جابهة بینهما وتجاذب ی ُ ل م والمضمون إلى الضفة المقابلة؛ فتحصُ
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ّ من خاللها الرسالة بسالسة ر ُ    .یضمن استجابة جمالیة أكبر من المتلقین تم

  
 :الموضوع عالمةً .٢

كــان بعــض مــن النقــاد العــرب القــدامى قــد انتبهــوا إلــى رمزیــة األغــراض الشــعریة ؛أي أن الموضــوع الشــعري كــالغزل أو الرثــاء أو      

خفــي موقفـا سیاسـیا أو اجتماعیا أو غـیر ذلـك، ومــن أولئـك النقاد الجـاحظ ُ قصص الحیـوان لیس مقصودا لذاته بـل هــو قنـاع ی
)٧(

أمــا فـي . 

م فیه كثیر من النقاد دراسات جادة نقدنا الحدیث والمعاصر فإن األمر زاد االهتمام به وقدّ
)٨(

.
 

 : یقول الشنفرى.البین: سنأخذ الموضوع األول من موضوعات التائیة نموذجا للموضوع العالمة وهو

  

   

تنطلـق القصـیدة إذن مــن حـدث الرحیــل الســریع المفــاجئ ألم عمـرو الـتي لــم تــودّع جیرانهــا وسـبقت الشــاعر ولــم تعلمـه بقرارهـا بــل 
استبدت بأمرها وأخذت قرارها بنفسها لتتركه عاجزا أمام هذا الحدث ال حیلــة لـه سـوى التأسـف على نعمة العمــر الــتي انفلتـت مـن بیــن یدیــه 

 .بعد أن طمع في اتصال واستمرار ما بینهما
إن هذه المرأة تقوم بعمل غیر مألوف وهو الرحیل بمفردها دون إعالم أيّ أحد ال الجیران وال صاحبها نفسـه؛ إنهـا تنتهـك القواعـد 

م القیم السائدة؛ فكأنما انتفضت على قیم المركز متجهة نحو الهامش بال مباالة ّل  .االجتماعیة المتعارف علیها فهي تثور ـ إذن ـ على سُ
ن تغییبا للطرف اآلخر وهو ّ الرجل،وهنا نلج باب عالمة أخرى وهي أن الرجل یـدلّ : إن هذا الحضور القويّ الطاغي للمرأة یتضم

 .على المركز ألنه هو من صاغ قیم المجتمع وفرضها بینما المرأة تدلّ ـ في هذه األبیات ـ على الهامش
إن هــذه المـرأة هـي قیــم الهـامش؛ أي الصـعلكة،أما الرجـل فهـو قیـم المركــز أي القبیلــة، وكالهمــا حاضـر فـي ذات الشــنفرى ضــمن 

ة االنتهاك ّ  .صراع داخلي متأجج بسبب قو

حرما  ُ ت"فهو حین قتل م ّ "وسط الحجیج المصو
)١٠(

ر،كان قـد بالغ في انتهـاك النُظـم والقیـم االجتماعیــة ألنـه قتـل رجـال  عبّ ُ ، كما ی
ـته وزمان أجمعت على حرمته  .أعزال أخذه غدرا في مكان اتفقت العرب على قدسیّ

ین من ذاته؛ شقّ الصعلوك وشقّ القبیلي م قیـم القبیلــة وال یأبـه بلومهـا . وهكذا دخل الشنفرى في صراع بین شقّ األول ینفر مـن سـّل
لــه علــى مــا قــام بــه تمامــا كتلــك المــرأة الــتي ترحــل عــن مضــارب القبیلــة دون اهتمــام لقــول قائــل أو اعــتراض معــترض ألنهــا أصــال لــم تُعلــم 

له الرجل رمز القبیلة وواضع قیمها ومنّظرها وحامیها.أحدا مّث ُ  .أما الشقّ الثاني فی

تِ   َ ـ ّل قَ تَ ْ تْ فَاس َ ع َ م    أال أمُّ عمرو َأجْ
 

ـتِ  عتْ جیرانها إذ تولَّ  وما ودّ

ّ عمرو بأمرهـا     وقد سبقتنا أم
 

ـتِ  لَّ  وكانت بأعناق المطيِّ َأَظ

تْ فباتتْ فأصبحتْ      بعینيَّ ما أمسَ

ـتِ    ّل َ تْ أمورا فاستقلَّتْ فَو  فقَضَّ

عدمـا  َ    فوا كبدا علـى أمیمـَة ب

  
ـتِ           ها نعمَة العیش زلَّ ْ ب َ ،فه طمعتُ

)٩( 
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ل الشق القبیلي من ذات الشـنفرى، عــاجزا بـال  ب ألن المرأة ترحل وتترك الرجل،الذي یمّث وفي النهایة یبدو أن الشقّ الصعلوك تغّل
ة فعل مناسبة  .إرادة وال ردّ

النــص لــنرى أن المــرأة والرجــل فـي موضــوع البیــن اســتمرار لمــا الحظنـاه فیهــا مــن صـراع بیــن المركــز : وهنــا نعــود للعالمــة األولــى
 .والهامش ففي حین كان الشكل الفني خاضعا لقیم المركز كان المضمون خاضعا لقیم الهامش

إن هـــذا الــدور الـــذي تؤدیـــه المـــرأة كعالمــة فــي مقابـــل عالمــة الرجـــل للداللــة علـــى صــراع داخلــي وتجـــاذب وغلیـــان بیـــن القیـــم    
مـن الفقـر أن تلبــس   والنزعات لیــس بالغریـب عـن الشـعر فقـد الحظـه الدارســون فـي موضــوع الكــرم حیـن تحــاول النزعـات الذاتیــة مــن خـوف

قناع المرأة لثني الشاعر عن بذل ماله بینما تلبس القیم االجتماعیة قناع الرجل لتدفعه نحو البذل ومزید من السخاء
)١١(

 .
 

حــرم  ُ م قتـل الم ّ وهاهي المرأة في التائیة تلبس قنـاع الــدافع الـذاتي نحــو االنتقـام بینمــا یلبـس الرجـل قناع القیم االجتماعیــة الـتي تُحـر
 .ولو كان قاتال

  
 :الرويّ عـــالمـة. ٣

ّ فـإن للشــكل أیضـا دوره في ذلـك ؛فال           ـة وتنضخ بتـأویالت تضــيء النــص ّ اتهـا دالالت جم إذا كان الموضــوع عالمـة تحمـل فــي طیّ
ض للغة في هذه التائیة ألن  ّ كل قراء تتوقف عنــد حـدود المضــامین التاریخیـة أو االجتماعیة أو النفسیة أو الثقافیــة، " مناص إذن من التعر

"تظلّ قراءة مخالفة لطبیعة الشعر 
)١٢(

.
 

ـت كثــیر من الدواویــن           وهنا سـنعرض للـروي ألنــه روح القافیــة فـي القصـیدة وجوهرهـا ولـذلك كان ثعلـب یسـمي الـرويَّ قافیــًة كمـا ظّل

ــب علــى القوافــي والمقصــود هــو الترتیـب علـى حـرف الــرويّ  والمجموعــات الشــعریة تُرتّ
)١٣(

ورويّ التـاء الــذي بـنى علیــه الشــنفرى إیقــاع هـذه .

القصیدة لم یأتِ عبثا ألن وجود الصوت ، أي صوت ، في الشعر لیس اعتباطیا
)١٤(

.
 

صنا فونیم التاء من الوجهة الصوتیة البحتة نجده فونیما          انفجاریا مهموسا:ونحن إذا تفحّ
)١٥(

ة هي  ّ ،وبهذا نجد أنفسنا أمام صفة قو
ل القوة والمرأة التي تمثل الضعف على الترتیب لترسیخ ذلك الجو مــن  االنفجار وصفة ضعف هي الهمس تقابالن عالمتي الرجل الذي یمّث

 .الصراع بین طرفین داخل الذات
تــه جــاء الــرويّ مهموســا ألن المهموســات           ّ تُنتــج " ومــن أجــل مزیــد مــن اإلحســاس بمــرارة هــذا الصــراع واســتنفاده طاقــة الشــنفرى وقو

هد ووقت أقلّ  "بجهد مضاعف وتحتاج إلى وقت أكثر من األصوات المجهورة التي تُنتج بجُ
)١٦(

.
 

هذا في الجانب الصوتي أما من الجانـب الصـرفي فإن التـاء عالمة تأنیـث، وبمــا أن التـذكیر أصـل والتأنیـث فــرع علیـه كمـا یقــول          
ــل الفــرع أو الهــامش تأخــذ مكانــة مركزیــة فــي النــص ألنهــا حــرف الــروي  لیتجلــى مــن جدیــد ذلــك التجــاذب بیــن .أســالفنا ؛فــإن التــاء الــتي تمّث

 .المركز والهامش من أجل السیطرة على النص وعلى الناص ذاته
قهـا ویضـعها أمــام           ّ وهكــذا یكــون الــرويّ عالمــة علــى وجــود صــراع مریــر وطویــل بیــن طــرفین یحتــدم داخــل أســوار ذات الشــنفرى یؤر

 .مفترق طرق بین نمطین من الحیاة فتحتار بینهما فیجئ شطر من النص على منوال اتجاه والشطر الثاني على نمط االتجاه اآلخر
ل حـدوث صـراع سـجّ ُ ّ جـدا أن ن ـب الشـق الصـعلوكي مــن الشـنفرى لكـن مــن المهـم مریـر   صحیح أن المرأة رحلت كعالمة علــى تغّل

ة وفتك الصعالیك فهم فـي النهایة بشـر لهـم مــن اإلنسـانیة قـدر وافـر لمـا عـانوا  رنا لشدّ ّ وخطر داخل الذات بین موقفین ألنه مهما كان تصو
د اســتقرار  من ظلم وقهر في بیئاتهم؛ فلوال تلك الفطرة السلیمة لما حدث صراع داخل الذات ،ولما انقسم الشنفرى علـى نفسـه فــي مأســاة تهـدّ
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ل الجانب الشیطاني في حركة الصعالیك العرب كمـا رأى د ثبت أنه ال یمّث ُ یوسـف خلیف .شخصیته لی
)١٧(

بـل هـو علـى خـالف  
قا القصاص في مجتمع لم یكن لیأخذ له حقّه  ّ طب ُ مه فیثور مدافعا عنه آخذا بثأره م ة الناس تأتي علیه أحیان من الغضب لدَ ذلك إنسان كبقیّ

 .مهما فعل
  
 :الـهــوامـش

 
  

ة الناص، جامعة جیجل،: ـ انظر  )١( ّ  أدب الغرابة قراء في نص للصعلوك تأبط شرا، سفیان زدادقة، مجل

 .١٨٢:ـ،ص ٢٠٠٥ـ مارس ٢٠٠٤، أكتوبر٣ـ٢ع 
  
یق . ١٩٧٨، ٣الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، یوسف خلیف ، دار المعارف، القاھرة، ط: ـ انظر )٢( ففي الفصل الثالث رصد دق

   .مع عدید األمثلة لھذه الظواھر الفنیة
طبعا لیست ھذه القصیدة وحدھا التي خرجت .٣٥:،ص١٩٩٦، ١طالل حرب، دار صادر، بیروت،ط:ـ دیوان الشنفرى، إعداد وتقدیم )٣(

 .عن تلك الخصائص فالمیة الشنفرى أیضا من أبرز أمثلة ذلك
 .٣٧:ـ السابق،ص  )٤(

 .٢٠٧:، ص٢١:، جـ١٩٨١، ٥دار الثقافة، بیروت، طـ األغاني،أبو الفرج األصبھاني، )٥(

 .٢٢٦:، ص ١ـ جواھر األدب، السید أحمد الھاشمي، مؤسسة المعارف، بیروت، جـ  )٦(

حظ ٢٠:، ص٢، جـ ١٩٦٩، ٢دار الكتاب العربي، بیروت، طعبد السالم ھارون ،: الحیوان، الجاحظ، تحـ: ـ انظر  )٧( ؛ حیث یلحظ الجا
 .أن الكالب ھي التي تقتل بقر الوحش في الرثاء والمواعظ أما في المدیح فالكالب ھي التي تموت وأن لیس ذلك على حكایة قصة بعینھا

بھ.ـ من ھؤالء د  )٨( في كتا یتي  كر،،ص: البھب شعر العربي،دار الف بھ.١٠٣ -٩٨:تاریخ ال في كتا یة  یم : ،،وأحمد وھب روم شعرنا القد
فة،ع  عالم المعر سلة  نون واآلداب، الكویت،سل ثاني لمحاوالت  . ٢٠٧والنقد الجدید،المجلس الوطني للثقافة والف باب ال كل ال ص  قد خصّ ف

 .نقدیة بدیعة اتخذ فیھا الموضوعات الشعریة عالمات
 .٣٥: ـ دیوان الشنفرى، ص )٩(

 .٣٩:ـ السابق، ص  )١٠(

ظر )١١( عادة: ـ ان ضاء، :حجاب ال لدار البی بي ، ا قافي العر سریحي ، المركز الث سعید ال لى الخطاب،  بة إ من التجر كرم  یا ال أركیولوج
 .٣١ـ  ١٧:، ص١٩٩٦،  ١المغرب، ط

  .١٧:أحمد الطریسي،دار عالم الكتب، الریاض،ص.النص الشعري بین الرؤیة البیانیة والرؤیة اإلشاریة، د  ـ )١٢(

 .٩١:،ص١٩٩٨موسیقى الشعر العربي،شكري محمد عیّاد، طبعة أصدقاء الكاتب،: انظر   ـ )١٣(

ظر  ـ )١٤( شعري: ان یل الخطاب ال ناص، د: تحل ستراتیجیة الت تاح، المركز.ا ضاء، المغرب، طمحمد مف لدار البی قافي العربي ، ا ،  ٣ الث
 .٦٠: ، ص١٩٩٢

  
 .١٥٥:محمود السعران، دار النھضة العربیة، بیروت، ص.علم اللغة،د: انظر ـ )١٥(

 .٤٩:،ص٢٠٠٠،  ١قاسم البریسم، دار الكنوز األدبیة، ط.منھج النقد الصوتي في تحلیل الخطاب الشعري ،د  ـ )١٦(

 .٣٣٠: الشعراء الصعالیك، ص: انظر ـ  )١٧(
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 توصیات الملتقى الوطني الرابع                   

 السیمیاء والنص األدبي

الســیمیاء و النــص األدبــي المنعقــد بكلیــة األدب والعلــوم اإلنســانیة "اجتمعــت لجنــة توصــیات الملتقــى الوطــني الرابــع ٢٠٠٦نوفمــبر   ٢٩فــي یــوم األربعــاء 
 .والذي نظمه قسم األدب العربي ومخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري. واالجتماعیة جامعة محمد خیضر بسكرة

 :والمكونة من السادة اآلتیة أسماؤهم ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٨/٢٩یومي 
 رئیسا  یوسف األطرش: الدكتور  

 عضوا  جامعة بسكرة      امحمد فورار: الدكتور  

 مقررا   جامعة ورقلة  عبد الحمید هیمة: الدكتور  

 جامعة باتنة          علي علیة: الدكتور  

 .المركز الجامعي بالطارف        حلیم رشید : الدكتور  
 .جامعة تبسة   شادیة شقروش  :األستاذ  
 .جامعة ورقلة     عمار حالسة  :األستاذ  
 .المركز الجامعي الوادي       عادل محلو  :األستاذ  

، ورقلــة، الــوادي، بســكرة( ینــوه أعضــاء اللجنــة بالمســتوى العلمــي الطیــب للمــداخالت المقدمــة و بالمشــاركة الواســعة لألســاتذة مــن مختلــف جامعــات الــوطن
 . )تبسة، خنشلة، قسنطینة، جیجل، الطارف

 :وتوصي الجنة بما یلي. كما یشیدون بالحضور المكثف للطلبة والمناقشات العلمیة المتمیزة طیلة أیام الملتقى
 .االستمرار في تنظیم هذا الملتقى سنویا وترقیته إلى ملتقى دولي    -١
 .توسیع مجال المشاركة لألساتذة في الملتقى القادم    -٢
 .تقدیم جلسة االفتتاح ومراسیمها عن األشغال    -٣
 .معرض للكتاب العلمي: تنظیم نشاطات مرافقة للملتقى مثل    -٤
 .تنظیم ورشات متخصصة مع األساتذة المشاركین لطلبة الدراسات العلیا وطلبة التدرج    -٥
 .إنشاء موقع الكتروني خاص بالملتقى    -٦
 .االستمرار بطبع أعمال الملتقى في كتاب    -٧
 .تكریم أستاذ باحث في كل دورة من دورات الملتقى    -٨

 ختاما تتقدم اللجنة بجزیل الشكر والتقدیر لكل من ساهم في تنظیم هذا الملتقى الهام وتخص بالذكر

 .السید رئیس الجامعة   
 .السید عمید الكلیة   
 .السید رئیس القسم   
 .السید رئیس اللجنة العلمیة للملتقى   

 وكل األساتذة و الطلبة الذین ساهموا في إنجاح الملتقى 

 .والسالم علیكم
 التوقیع
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 الكلمة الختامیة للسید رئیس القسم 

 إخوة السیمیاء ، حیاكم اهللا وبیاكم وجعل السیمیاء والنص األدبي ملتقاكم       

 : أیها الحضور الكریم

یكــون مــاذا؟ یكــون ..  بــاألمس ،وفــي هــذا المكــان بــاذات كـــان المبتــدأ، والیــوم ، ومــن هــذا المكــان أیضـــا یكــون        
 .الخبر 

باألمس المبتدأ والیوم الخبر؛ الخبر الذي دوت به أصـداء القاعـة، فــدوت أصــداء الجامعــة نشـوى بانعقـاد الملتقــى الرابـع 
 .السیمیاء والنص األدبي ، وبنجاح الملتقى الرابع السیمیاء والنص األدبي 

فلــو كــان الملتقــى طفــال لصــار یقــف ویمشــي ، ولــو كــان الملتقــى طالبــا جامعیــا لبلــغ ســنة التخــرج كمــا قــال الســید عمیــد 
الكلیــة الــذي أسـس هــذا الملتقـى ورعــاه كــل هــذه الســنین ، یــؤازره فــي ذلــك فریــق منســجم مــن األســاتذة األكفـاء الخــیرین ، 
ویقــف مــن وراء ذلــك المســؤول األول فــي الجامعــة األســتاذ الــدكتور بلقاســم ســالطنیة الــذي عرفنــا فیــه اإلداري المحنــك 

 .واألكادیمي المشجع على المبادرات العلمیة ، فله خالص التحیة 
إن ملتقانا هذا جمع نخبة ممتازة مــن عــدة منـاطق مـن قطرنــا الغـالي ، فمــن والیـة الطـارف الحدودیـة إلـى جیجـل        

البحریة إلى عاصمة الهضاب العلیا مرورا باألوراس األشم إلى تبسة ، إلــى الـوادي إلــى ورجـالن ، كلهـم كانـت وجهتهــم 
بســـكرة ، وكانـــت هجـــرتهم إلـــى الســـیمیاء هـــذه الـــتي آثـــرت اإلقامـــة ببســـكرة ،وصـــار القـــوم جراهـــا یســـهرون ، یحاضـــرون 

 .ویناقشون
أما طلبتنا األفاضل ، فقد شرفونا بالحضور فمألوا القاعة حضـورا ومــألوا العقـول نـورا، ومـألوا نفوسـنا سـرورا ،         

فكانوا نعم الطلبة ،وعلیه فإننا سنعمل على طبع أعمال الملتقى ، وسنعمل على تمكیـن الطلبة مــن الحصـول علــى هـذا 
 .العمل المطبوع في أقرب اآلجال

 :حتى ألطیل اسمحوا لي أن أشكر        
 .جمیع المشاركین في الملتقى على محاضراتهم القیمة الجادة ، وعلى التزامهم بحضور الجلسات ومتابعة األشغال –
 .جمیع الطالبات والطلبة على التفاعل مع األشغال –
 .جمیع المسؤولین في الجامعة ، وبخاصة رئیس الجامعة –
 .عمید كلیة اآلداب ونائبیه –
 .رؤساء أقسام كلیة اآلداب  -  رئیس اللجنة العلمیة للملتقى وللقسم وللكلیة –مساعدي رئیس قسم األدب العربي  –

ذاعة  ٕ األمین العام للكلیة ، ومسؤول مصـلحة المـوظفین ، وعمــال الصـیانة والطبــع، السـادة مراسـلي الصـحف الوطنیة وا
 .الزیبان

 .جنود الخفاء في مختلف المهام والمناصب ، في التصویت واإلضاءة والتصویر، واألمن 
 .الفرقة الساهرة على التنظیم من األساتذة والطلبة

 .كل من مد لنا ید العون من قریب أو بعید ، ولو ببسمة
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 أیها اإلعزاء

 .تعالوا إلى كلمة بیننا وبینكم أن نبقى على درب المحبةوالبذل والعطاء سائرین لتطویر بلدنا، بالعلم والعمل
 .عاشت الجامعة الجزائریة ، وعاش شعب العزة والكرامة عالي الرأس ، نیر الفكر مرفوع الجبین  –تحیا الجزائر 

 مفقوده صالح: األستاذ الدكتور

 رئیس قسم األدب العربي
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